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Bilag 4: Artikel fortegnelse 
 
 Avisartikler - Internet 
 

Dato Titel Fokus Kilde 
01.12.94 WWW gør det nemt at finde rundt på Internet Mulighederne for billige Internetforbindelser vokser; også i Danmark. Med 

WWW får det komplekse Internet en venlig brugerflade. 
PC World (Kasper Larsen) 

21.04.95 Danske firmaer sene på Nettet Danske virksomheder er bagud med at reklamere på Internettet, men 
boomet er lige rundt om hjørnet. Mills en undtagelse. 

ComputerWorld (Lars Dahlager) 

19.05.95 Cannes-festivalen klar på Internet Filmklip og ondsindet sladder, men ingen bare bryster og kolde drinks. 
Ellers er en ny Internetserver som selv at være der 

ComputerWorld (Niels Møller) 

19.05.95 Digitale penge og virtuelle banker Elektronisk betaling vinder frem som en sikker og billig afregningsmetode ComputerWorld  (US) 
26.05.95 Dr. Strangeloves bud på Internet-reklamer Den rette markedsføring på Internet er afgørende, hvis virksomheden skal 

have held med at få brugerne i tale, mener canadisk Internetguru, der snart 
kan kalde sig doktor Michael Strangelove 

Communications World (Per Andersen) 

26.05.95 Et spindelvæv om kloden Cyberspace tur-retur. Internet er ikke den eneste mulighed. Der findes flere 
alternativer, og snart får de konkurrence fra andre og nye onlinetjenester i 
Europa 

Communications World (Per Andersen) 

26.05.95 Internet er lukket Eksperimentet er slut. Internet har fået fjernet rygraden og er fra nu af et 
fuldstændigt kommercielt netværk 

Communications World (Per Andersen) 

26.05.95 Internet gør modemer til forbrugsvare Lasat firedobler modemproduktion og sænker priserne drastisk for at få fat 
i den almindelige forbruger 

Communications World 

26.05.95 Stor forskel på prisen for Internet De to hidtil hovedleverandører af Internet til det danske marked har fået 
konkurrence. Det betyder lavere priser 

Communications World (pla) 

26.05.95 Fra Frederiksberg til Cyberspace Cybernet.dk tilbyder billig grafisk opkobling til Internet som alternativ til 
de “gamle” udbydere 

Communications World (pla) 

26.05.95 Compuserve vinder fodfæste i Danmark Amerikanske Compuserve er for alvor ved at slå igennem i Danmark. Det 
sker med et tilbud om adgang til sit eget net og til Internet på en gang 

Communications World (pla) 
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26.05.95 Navigationsprogrammer til ture på Web Netscape Navigator fra Netscape Communications, Air Mosaic fra Spry 
Inc. og Internetworks fra Navisoft er alle let tilgængelige og gode Web-
adgangsprogrammer 

Communications World 

Juni 95 Boom Town The buzz is electric as a horde of businesses pour onto the Internet frontier Internet World 
Juni 95 New Deals Selling on the Net demands new modes, strategies, and some imagination Internet World 
Juni 95 Living off the Net To test a theory, the author goes deep into commercial Cyberspace Internet World 
Juni 95 Shop ‘til jour modem drops What a company has learned about doing business on the Net Internet World 
Juni 95 The virtual flea market The Internet's secondhand bazaar Internet World 
Juni 95 Buy the book As we discover, you can’t tell a bookstore by its home page Internet World 
Juni 95 Eat at Joe’s  Find an eatery, check its menu and reserve a table via the Net Internet World 
Juni 95 Business is good, not Here’s a hard look at what ails Internet commerce Internet World 
26.06.95 Cyber-networks need a lot of spackle The golden opportunity in software: Paving over myriad incompatibilities Business Week (John W. Verity) 
26.06.95 Big business on the net? Not yet Everyone’s interested, but little real action is likely until security tightens Business World (Edward C. Baig) 
Aug. 95 Who are you reaching on the Web?  New study reveals some surprises Enterprise Communications 
13.08.95 Rivals are all set to step in Will Microsoft embrace or dominate the Web? San Jose Mercury News 
20.08.95 How high-tech companies can influence the press  San Jose Mercury News 
16.09.95 Cybercitizen Kane is Home Will Hearst’s journey from newspaper publisher to Internet entrepreneur 

may change the future multimedia 
The Economist 

Okt. 95 Iphone Will telephony on the net bring the telcos to their knees? Or will it allow 
them to take over the Internet? 

Wired (Fred Hapgood) 

04.12.95 The software revolution The Internet changes everything. Coming soon: Cheap, Web-ready mini-
programs. No wonder that giants are jumpy 

Business Week 

Jan. 96 Netop nu i Netland At spå om udviklingen indenfor Internet Alt om DATA (Steven Snedker) 
Jan. 96 En alpedrøm FDC-medlem viste Siemens, hvordan der kunne laves forretninger på 

Internet, men der er både plus og minus ved Nettet 
Civiløkonomen (Jostein Algrøy) 

09.01.96 Demokratisk computerdebat Nyhedsmedierne bliver aldrig de samme igen, når først Internet får 
udbredelse 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

12.01.96 Bedre administration af firmaets Internet-brug Computer Associates nye CA-Unicenter til administration af 
virksomhedens brug af Internet 

PC World (Jesper Bille Haun) 

25.01.96 IT-revolutionen tager fart i ‘96  Skred i forbrugernes indkøbsvaner på nettet i det nye år Børsen (Vibeke Hjortlund) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Global naturalieøkonomi Nettet vil ændre forudsætningerne for organisationer, reguleringer og det 
politiske system 

Børsen  
Tillæg Børsen 100 år 
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25.01.96 Højoktan på Internet Forretningsløsninger og markeder er klar på nettet Børsen (Lars Abild) 
Tillæg Børsen 100 år 

26.01.96 Internet kommer på Tekst-tv I Sverige har TV3 åbnet for Internet-søgning over Tekst-tv. 
Københavnerne får samme mulighed til februar 

Communications World (Kim Marquart) 

02.02.96 150 millioner WWW-brugere i år 2000 Ifølge analysefirmaet IDC PC World (Martin Jørgensen) 
02.02.96 Ny prisstruktur for Internet skal bringe nyt liv i 

Diatel 
Tele Danmark har indgået aftale med Netscape om en dansk version af det 
populære Internet-værktøj 

ComputerWorld (Finn Morsing) 

13.02.96 ISS: Internet er et seriøst medie 12-16.000 kigger hver måned på ISS’s hjemmeside og 3-400 beder om 
nærmere oplysninger 

Børsen (Dorthe Køhler) 

13.02.96 Internet er et gedemarked på vej til noget 
brugbart 

Der er behov for en solid virksomhed, der kan samle brugere og udbydere 
på nettet 

Børsen (Kurt Mathiesen) 

13.02.96 Indkøbsturen i Web-land farlig Nogle får succes, mange andre havner på web-kirkegården Børen (Vibeke Hjortlund) 
13.02.96 En Web-server skal også vedligeholdes Der skal bruges mange kræfter for at skabe og vedligeholde gode Web-

sider. DTI har erfaring for, at langt de fleste undervurderer opgavens 
omfang 

Børsen (Helge Pedersen) 

13.02.96 Drømmestart for Young & Rubicam Interactive Fra halvanden til 12 medarbejdere på fem måneder på grund af 
overvældende interesse for Internet-løsninger 

Børsen (Dorde Køhler) 

13.02.96 Fremtidens penge er elektroniske Pengeinstitutterne risikerer at tabe kampen om pengeformidling til high 
tech- og teleselskaber  

Børen (Vibeke Hjortlund) 

13.02.96 Pausefisk-syndromet Internettet er et nyt medie i kundekontakt, men det skal benyttes rigtigt. 
Det er godt til multimedia, og det er interaktivt, så man kan præsentere 
avancerede produkter 

Børsen (Jon Lund web-designer) 

13.02.96 Internet-kunder dyre at nå Dyrt at starte op - omkostningerne vil stige 50 til 200 procent over de 
næste to år 

Børen (Vibeke Hjortlund) 

13.02.96 Research i Cyberspace - urskov eller guldmine? Den store mængde information er ofte også det mest frustrerende  Børsen (Iben Büchert) 
13.02.96 Internet styrkes med interaktivitet Java er stærk til at blande tekst, lyd og billeder fra Cyberspace Børsen (Lars Abild) 
13.02.96 Penge i luften  Den Danske Bank er gået på Internettet. I første omgang kun med to 

homepages, men banken er ved at undersøge, om Internettet også kan 
bruges til homebanking, som banken tager hul på til april 

Børsen (Helge Pedersen) 

13.02.96 Virtuelle universiteter Internet vil bryde mønstrene i forskningsverdenen op og stille 
universiteterne overfor store udfordringer 

Børsen (Niels Volqvartz) 

13.02.96 Specialister i Internettet 24 deltagere er i gang med den etårige uddannelse som netnavigator i 
Århus Amt. Halvdelen af tiden er deltagerne i virksomhedspraktik 

Børsen (Helge Pedersen) 
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13.02.96 CD-ROM en gigantisk uudnyttet markedsfører 450.000 husstande er åbne for påvirkning gennem computeren, men 
beslutningstagerne tøver 

Børsen (Kurt Mathisen) 

16.02.96 Virksomhederne vil have billige Intranet Danske virksomheder står i kø for at springe direkte ud i interne Internet-
systemer - såkaldte Intranet. Analytikere tror på en gylden Intranet-fremtid 

ComputerWorld (Finn Morsing) 

18.02.96 Hot ved et tilfælde Java kan blive Internettets dos. Java kan blive den første virkelige trussel 
mod Bill Gates verdensherredømme. Historien om Java er historien om et 
stykke genialt software, der nærmest blev til ved et tilfælde 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

18.02.96 IT-branches farvel til sælgertypen For leverandørerne af IT-teknologi blev 1995 året, hvor software og 
service blev en større forretning end salget af isenkram. Det blev også et år 
med nye strategier  og nye organisationer. Og så røg globen for alvor i 
nettet 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

23.02.96 Internet er ideelt for groupware Software-leverandørerne står i kø for at udvikle groupware-løsninger, der 
spiller sammen med Internet  

PC World (Martin Jørgensen) 

23.02.96 En dag hos cyber-folket Det største on-line arrangement på Internet ComputerWorld 
23.02.96 Kommunerne bruger -post Kommunerne benytter elektronisk post i udbredt grad, viser undersøgelse ComputerWorld (Anne Thomsen) 
23.02.96 Web-programmerne forsvinder Browsere savner gode navigationsmuligheder ComputerWorld (T. Sørensen) 
23.02.96 Når telefonsamtalerne bliver gratis Computeren er verdens billigste telefon. Internet og billig software står 

klar til at afløse det mere end 100-årige telefonnet. Alt sammen til en 
brøkdel af prisen for en traditionel telefonsamtale 

Communications World (Niels Møller) 

23.02.96 Lydkvaliteten i top Internet-telefoner byder på avancerede muligheder, som det gamle 
telefonnet har svært ved at hamle op med 

Communications World (Niels Møller) 

28.02.96 Finans-eventyrere går på Nettet Chancen for en hurtig gevinst har fået tre af 80'ernes mest omtalte 
finansmænd til at dukke op i Cyberspace 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

29.02.96 Upålidelige tal på Nettet Overdrivelserne er i kategori med lystfiskerhistorier, når man tale rom 
antallet af mennesker der bruger Internettet 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

29.02.96 39.000 danske hjem på Nettet Massiv tilslutning og fordobling på et halvt år Politiken (Ib Konrad Jensen) 
Marts 96 Diatel ombetrukket til Internet Inden nytår satser Tele Danmark på at være over 100.000 danskeres stik til 

verdens computernet 
Datatid (thes) 

Marts 96 The phone box No earth-shattering landslides in the muddy world of telecommunications 
this month, except for Adrian Savage’s news of a free fax service avalible 
to anyone on the Internet 

Net (Adrian Savage) 
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05.03.96 Notes blomstrer på Internettet Det IBM-ejede software-firma Lotus har ikke lukket og slukket efter 
teleselskabet AT&T’s beslutning om at droppe Lotus Network Notes og 
åbne op for kundernes adgang til Internettet. Lotus gå nu selv Internet-
vejen  

Børsen (Poul Hilbert) 

08.03.96 E-postbog får ansigtsløftning Nu direkte, elektronisk opdatering af samlingen med elektroniske 
postadresser 

ComputerWorld (Niels Møller) 

08.03.96 Frygt for elektronisk postkaos Elektronisk katalog over e-postadresser må ikke udnyttes kommercielt ComputerWorld (Niels Møller) 
08.03.96 Net-pc til under 2.000 kr.  Oracle har endelig vist en konkret forsmag på sin forestående net-pc. Men 

prototypen måtte ikke afprøves af journalister 
ComputerWorld  

08.03.96 Nu kan lokalnettet tale Pace og ISDN-hybriden Iso-Ethernet baner begge vej for tidstro tale og 
video på gængse lokalnet. Produkterne er her nu, men der er andre veje 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

15.03.96 Mobiltelefon med indbygget post ringer på Cebit IT i lommestørrelse - smartphones ComputerWorld (Dorte Toft) 
17.03.96 Digital mønt uden lugt Kreditkortselskaber udvikler teknisk betaling via Internet Politiken (Ib Konrad Jensen) 
29.03.96 Internet-terminaler må vente på det store 

gennembrud 
IDC forudser at traditionelle PC’ere stadig vil udgøre langt størstedelen af 
salget i år 2000 

ComputerWorld (Per Andersen) 

April 96 Gates advarer mod Internet Advarer mod at investere for meget for hurtigt Alt om DATA (-mø) 
01.04.96 Internet ødelægger handel Kunderne finder billigere tilbud på nettet Politiken (Ib Konrad Jensen) 
01.04.96 Tele Danmark Køber Internet-dominans Opkøb giver hjemlig IT-mastodont mere end halvdelen af Internet-

markedet 
ComputerWorld (Niels Møller) 

06.04.96 Teleselskaber flokkes om Internettet Gammeldags talefoni efterhånden ved at være en lille brik i 
teleselskabernes avancerede varesortiment 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

12.04.96 Microsoft vil erobre 70 procent af e-post-
markedet inden 1998 

Med et lille års forsinkelse kom Microsofts Exchange Server i denne uge 
på markedet 

ComputerWorld (Finn Morsing) 

12.04.96 Exchange Server er sidste brik i Microsofts 
puslespil 

Lotus Notes får nu kamp til stregen på e-post. Hullet i Microsofts 
Backoffice-produktsuite, der skal få store virksomheder til at betragte 
selskabet som totalleverandør, er fyldt ud 

ComputerWorld (Finn Morsing) 

12.04.96 Web-handlerens nøgletal En eksplosiv vækst i antal Web-brugere er ingen garanti for, at der kan 
tjenes penge på at drive handel på Internettet. IDC har startet et værktøj til 
at adskille de reelle forretningsmæssige muligheder på Internet fra reklame 
og hysteri 

ComputerWorld (Carsten Hejndorf) 

18.04.96 Den gamle avis og den digitale fremtid Med “Den Elektroniske Avis” forsøger Danske Dagblades Forening at give 
nogle bud på avisernes fremtid i informationssamfundet 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 
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18.04.96 Netavisen bliver gratis Når Børsen, Berlingeren og Politiken inden for de nærmeste par år 
kommer på Internettet, skal bare én aviserne være gratis før resten må 
følge med 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

19.04.96 Flere ansatte får netadgang fra hjemmet 
 

Hver fjerde danske virksomhed med over 20 ansatte stiller PC med modem 
til rådighed 

Communications World (Kim Marquart) 

19.04.96 Teleselskaber kræver stop af telefonsamtaler på 
Internet 
 

USA’s telestyrelse overvejer forbud mod computersoftware Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Internet på ønskesedlen Kun en brøkdel af den danske befolkning bruger Internet eller har adgang 
til det, men det meget hurtigt ændre sig, viser undersøgelse fra AIM 
Nielsen 

ComputerWorld (Torben Simonsen) 

22.04.96 Billigt at få en homepage Priser Jyllands-Posten (Jan Skøt Petersen) 
22.04.96 Ring via Nettet Software-pris og adresse Jyllands-Posten (Jane Flarup) 
22.04.96 Internetudbydere slår sig sammen Ny forening skal især arbejde på at løse tekniske problemer for udbydere Jyllands-Posten (Jane Flarup) 
23.04.96 Minister i cyberspace Interview: Spørgelysten var stor, da forsknings- og IT-minister Frank 

Jensen på EDB & DATA messen i Forum svarede på spørgsmål om 
telepriser og sikkerhed og censur på Internettet 

Berlingske Tidende  

23.04.96 Mobiltelefon som elektronisk postbud GSM-kunder hos Tele Danmark Mobil får deres egen Internet-adresse på 
mobiltelefonen 

Berlingske Tidende (Allan Bauer) 

23.04.96 Mobiltelefon med fax og Internetnet Motorola er ved at være klar med næste generation af mobiltelefoner, som 
er små computere 

Berlingske Tidende (Allan Bauer) 

25.04.96 For 16 øre i minuttet En Internet-forbindelse, et lydkort med mikrofon og et opkaldsprogram, og 
du er i mundtlig kontakt med Internet-brugere på den anden side af Jorden 

Politiken (Bjørn Gravsholt) 

25.04.96 Verden rundt på lokal takst Internettets nyopdagede potentiale som discount-konkurrent på 
langdistance-telefonering gør brugerne glade og teleselskaberne 
bekymrede 

Politiken (Pernille Tranberg) 

25.04.96 Jeg hører stemmer... Internettet kan også bruges til at tale i telefon på langdistance - til lokal 
takst. Telefonprogrammet WebTalk, der gør nettelefonering mulig har 
påvirket vor anmelders dagligdag i foruroligende grad 

Politiken (Bjørn Gravsholt) 

26.04.96 Dansk internet-forening stiftet Klaus Riskjær Pedersen er formand for landets første forening af Internet-
udbydere, der har 24 virksomheder som medlemmer 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

30.04.96 Online med banker dominerer Over halvdelen af danske virksomheder sender eller modtager data 
elektronisk, men kommunikationen til bankerne dominerer 

Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
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01.05.96 Forbruger på kablet Den næste revolution i EDB-verdenen hedder World Wide Web. Og den 
vil påvirke alle virksomheder - såvel indenfor som udenfor EDB-verdenen. 

Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

02.05.96 Offentlige informationer lægges på nettet  Forskningsministeriet har lagt kimen til elektronisk borgerservice i den IT-
politiske handlingsplan for 1996 

ComputerWorld (Christian.Harbou) 

02.05.96 Folkeligt Internet fra Tele Danmark Halvdelen af befolkningen har PC’er men kun et fåtal er opkoblet på nettet Jyllands-Posten (Dag Holmstad) 
06.05.96 De er fanget af nettet Halvdelen af de danskere der har e-mail, er også begyndt at bruge World 

Wide Web, og de er vilde med det 
Politiken (Per Munch) 

09.05.96 Tele Danmark laver net-univers Tele Danmark har åbnet dørene til Web-landet Opasia - Diatels efterfølger 
med hovedtorv, et kulturtorv, et mødetorv et butikscenter og et legeland  

Politiken (Henrik Palle) 

09.05.96 Tele Danmark sænker taksten Det er blevet billigt at surfe på Internettet - hvis man gør det længe nok ad 
gangen 

Politiken (Kim Lundvigsen) 

10.05.96 En hel verden på WWW Opasia PC World (Martin Jørgensen) 
10.05.96 Internets trafiklove Internets struktur styres af TCP/IP-adresserne. Hver eneste af Internets 9,5 

millioner computere har en IP-adresse, der identificerer den unikt 
PC World (Jakob Mose) 

10.05.96 Kaos i Tele Danmarks nye Internet-afdeling Tele Danmark gør det besværligt at komme på Internet. Misinformation 
udsendt til 5.000 måbende kunder, som føler sig smidt af det 
verdensomspændende computernet. Opasia 

ComputerWorld (Niels Møller)  

10.05.96 Metropol rejser sig på Internettet 3D-grafik, animation og musik skal forvandle kedeligt World Wide Web 
til bugnende markedspladser og mødesteder for hvermand. Opasia 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

12.05.96 Krigerne på Nettet Danmarks største hacker-sag er begyndt. På anklagebænken sidder Le 
Cerveau, der brød den hemmelige kode af dem alle - adgangen til Pentagon 

ComputerWorld (Anders Lomholt) 

13.05.96 Internet-boom i USA 38 millioner amerikanere bruger dagligt e-mail. Politiken (Pernille Tranberg) 
16.05.96 Svin på Nettet Kritik af Tele Danmarks Opasia Politiken (Henrik Palle) 
17.05.96 Det indviklede land Nettene breder sig overalt. Fra det offentlige og virksomheder ud til 

hjemmene. Det viser det første samlede værk over info-samfundet 
Danmark 

Communications World (Kim Marquart) 

17.05.96 Ti tendenser som vil forandre nettene Netfolk skal i de næste ti år skaffe økonomisk gevinst til virksomheden. 
Informationsteknologi er intet i sig selv. Det er større kræfter som 
bestemmer udviklingen 

Communications World (Bill Laberis) 

17.05.96 Gamle, hurtige net er populære De nye, avancerede teknologier vinder ikke ubetinget genklang hos 
brugerne. De holder sig ofte til det de kender 

Communications World (M. le Baron) 

17.05.96 Bob og Bill kæmper om at blive klodens 
netværks-kejser 

Fra hver deres base baner Novells og Microsofts topchefer sig vej til 
magten over informationssamfundets infrastruktur 

Communications World (Kim Marquart) 
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17.05.96 Internet har sin egen inerti EDI er hastigt på vej - spørgsmålet er om man skal vælge lukkede net eller 
vente på at Internet bliver mere sikkert 

Communications World (Christian 
Harbou) 

17.05.96 Internet bliver EDI-løsningen for små 
virksomheder 

Forhandler af Internet-løsninger venter at sælge de første EDI-systemer 
allerede i år 

Communications World (Christian 
Harbou) 

17.05.96 Tele Danmark satser på at dominere nyt marked Telefonselskabet vil bruge Internet som økonomisk værn mod den 
kommende konkurrence 

Communications World (Nils Møller) 

17.05.96 Telefonselskabets pakker Tele Danmark har tilbud til både egne og konkurrenternes Internet-kunder Communications World (TD notat) 
17.05.96 Han skal få alle danskere på Internet Den tidligere PC-konge Preben Mejer satser i sit nye job karrieren på at 

gøre Internet til en folkesag 
Communications World (Nils Møller) 

17.05.96 Internet: Idealer og realiteter   Her taler en mand med stand-alone maskine, et internet-modem, en 
Internet-adresse og en privat telefonregning. Samt naturligvis en 
privatøkonomi 

Communications World (Peter la Cour) 

17.05.96 Udnyt Intranet bedre For få virksomheder bruger de muligheder Internet giver som et “internet” 
-net.   

Communications World (Svend 
Heimann)  

17.05.96 Danske virksomheder frygter spionage på 
Internet 

Selv om der er enighed om, at Internet kan bruges til spionere, er der 
blandede vurderinger af faren 

Communications World (Christian 
Harbou) 

17.05.96 Internet husker som en elefant Alt, hvad der sendes ud på Internet gemmes og kan trækkes frem senere Communications World (Christian 
Harbou) 

17.05.96 Teknisk fascination hæmmer revolution på 
Internet 

Der er lagt op til, at den almindelige dansker nu skal indtage Internet. Men 
Knud Erik Skoub, leder ved Center for Teleinformation, efterskaber det 
nyskabende indhold, der kan forvandle os alle til borgere i cyberspace 

Communications World (Arne R. 
Steinmark) 

17.05.96 Telefontakst på otte øre - efter 46 timer på nettet 
(Artikel findes under den anden inddeling) 

Langt under halvdelen af Danmarks befolkning har adgang til at ringe for 
den særlige minuttakst 

Jyllands-Posten (Nils Mulvad & Asbjørn 
Jørgensen) 

17.05.96 Banker trues af tele- og software-selskaber Elektroniske handel og betalinger vil stige 16% om året Jyllands-Posten (Reuter) 
17.05.96 Telefoni en trussel for Internet Internet-telefoni er endnu ikke så udbredt, at teleselskaberne frygter 

konkurrencen. Telefonien bliver snarere et problem for Internet selv 
ComputerWorld (Jesper Danscher) 

19.05.96 Digitale penge og virtuelle banker Elektonisk betaling vinder frem som en sikker og billig afregninsgmetode ComputerWorld (US) 
24.05.96 Tele Danmark beklager med en gratis måned Kvalt i succes: Tele Danmark kunne ikke klare den store interesse for 

Internet CD’en Opasia 
ComputerWorld (Niels Møller) 

24.05.96 En helt ny computer NC ComputerWorld (Niels Møller) 
24.05.96 Frygter konsekvenser af Internets popularitet Den danske forskningsminister inviterer OECD-kolleger til konference for 

at sikre, at forskerne ikke sakker bagud IT-mæssigt 
ComputerWorld (dot) 

24.05.96 Opasia kan blive et nyt Diatel for Tele Danmark Holdningen hos Tele Danmark Internet et en overlevelse fra monopoltiden ComputerWorld Lars Kalsen) 
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28.05.96 Internet i virksomheden WWW-teknologien breder sig ind i virksomhederne Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 
28.05.96 Let at bruge intranet Bruges til intern kommunikation og søgning på Internettet Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 
28.05.96 Fart på Kildemoess På Internettet  Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 
28.05.96 NetJob bryder dårlig cirkel Om personer med fysik handikap Jyllands Posten (Jesper Madsen) 
28.05.96 Konkurrenter kommer med på internet netværk Intranet Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 
28.05.96 Tele Danmark-succes med e-post adressebog Verdens bedste katalog over landets e-post-adresser Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
28.05.96 Forbudt at kigge i ansattes e-post Er forbeholdt medarbejderne og ikke ledelsen Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
28.05.96 Sådan styrer du e-posten Den nye kommunikationsform Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 
28.05.96 Lotus Notes vinder frem Brugen af e-post og arbejdsgruppesystemet Lotus Notes vinder hurtigt 

frem 
Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 

30.05.96 Internet som forhindringsløb “Tele Danmark gør det nemt at komme på Nettet” lyder det i TV-
reklamerne. Stig Andersen prøvede, men fandt vejen noget mere besværlig 

Politiken (Stig Andersen) 

31.05.96 Microsoft tror ikke på net-computeren Microsoft mener, ar nc’en vil få problemer med at net-kapaciteten, og at 
den bliver dyrere end forudsagt 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

31.05.96 Super-modem klart til netcomputeren Motorola melder sig under fanerne hos alliancen bag fremtidens 
kommunikationsapparat 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

31.05.96 IBM testkører netcomputeren Satser på at blive først og størst ComputerWorld (Christian Harbou) 
31.05.96 Net-udbydere forsinkes af løftebrud fra Tele 

Danmark 
Internetudbyderen Azlan/Uunet fik først en fast aftale da pressen gik ind i 
sagen. Tele Danmark indrømmer at de ikke har styr på tropperne 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

Juni 96 Et spørgsmål om tillid Ingen kan kontrollere om informationerne er sande On-line 
Juni 96 Electric money Cash, checks and coupons are all going digital. Here are the technical 

underpinnings of tomorrow’s legal tender 
Byte (Udo Flohr) 

Juni 96 Getting to know you The World Wide Web is a great way to publish information about your 
business. If you can do a little programming it is also a great way to 
generate and capture leads 

Windows Magazine (Martin Heller) 

Juni 96 Cacophony over telephony InternetPhone Windows Magazine (James E. Powell) 
Juni 96 Web conferencing First generation Web-conferencing applications confront four barriers 

common to all Web-server-based applications 
Byte (Jon Udell) 

03.06.96 Nc’en klar til at udfordre PC’en Euforien omkring Internet kender efterhånden ingen grænser. Verden over 
er mange millioner allerede på nettet. Der er imidlertid for få, mener nogle 
af IT-branchens store navne. De erklærer nu PC’en krig 

Jyllands Posten (Keld Louie-Pedersen) 

03.06.96 Min omvej til Internet Opasia Jyllands Posten (Helge Svendsen) 
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03.06.96 Dyr adgang til IT-motorvejen Priserne for at køre på “informationsmotorvejen” svinger med flere 
hundrede procent i de vestlige lande, og de fleste steder er det alt for dyrt 
for, både for private og for små virksomheder, mener OECD. De danske 
priser ligger i top, men Tele Danmark forsøger sig med prisændringer, der 
kan gøre det billigere at udforske cyber-space. Og kabel TV-nettet står 
klart til at koble sig online 

Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 

05.06.96 Staten satser på Internet-standarder Forskningsministeren vil lade det globale netværk styre info-kiosker Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
05.06.96 Fremtid i IT for LEGO og Lån & Spar Bank Satser begge på at øge indholdet af EDB i deres produkter Jyllands-Posten (Niels Sandøe) 
05.06.96 SAS sparer millioner på IT Bedre styring af billetsalget og drikkevarer ombord på flyene  Jyllands-Posten (Niels Sandøe) 
06.06.96 Krig på linien I USA er lokal telefonregning - og dermed brugen af Internet - billig. Det 

går ud over de små telefonselskaber, der ikke er gearede til, at folk taler i 
telefon mere end ti minutter om dagen 

Politiken (The Economist) 

07.06.96 Dansk Internet-katalog Jori PC World (Robert Vanglo) 
07.06.96 Misforståelse om Opasia Svar til IT-konsulent Lars Kalsen der i CW nr. 20 skrev at “Opasia kan 

blive et nyt diatel for Tele Danmark” 
ComputerWorld (Preben Mejer) 

07.06.96 Virksomhederne får for lidt ud af Internet Odense-kursus underviser i at bruge Internet som en aktiv del af 
markedsføringen 

ComputerWorld (Lotte Davidsen) 

07.06.96 Heavy Web-rock Metallica på Internettet ComputerWorld  
07.06.96 Agenten lurer dine ønsker Engelsk virksomhed vil lokke almindelige mennesker på WWW med 

agenter, der finder hvad  folk vil have i stedet for, hvad de spørger efter 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

07.06.96 Alle bliver glade efter sommerferien Tilgangen til Internettet har rystet udbyderne, der har været plaget af 
utilfredse kunder. Brancheformanden forventer at de tekniske problemer er 
løst indenfor tre-fire måneder 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

07.06.96 Slut med sex, drugs and rock’n roll Ny server software gør det lettere at være Big Brother i virksomheden ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 
07.06.96 Java overstråler næsten solen Leverandørerne træder hinanden over tæerne for at cementere succesen for 

det polynesiske produktnavn 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

07.06.96 Internet skal nok klare skærene Internets undergang forudsiges dagligt i medierne, men det er hverken 
manglende kapacitet eller vildt anarki, der udgør den største trussel. Det er 
måden at afregne forbruget på, som bringer Internet i fare 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

07.06.96 Krise for Internet-udviklere  Værktøjerne er ikke modne til nyskabende og store Internet-applikationer ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 
07.06.96 Autonome agenter indtager Nettet Vi skal spare tid, og informationerne skal fordøjes bedre. De intelligente, 

mobile agenter holder nu deres indtog på WWW 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 
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07.06.96 Homebanking vil nå Internet Mulighederne for at lægge bankernes homebankingsystemer ud på Internet 
er lige om hjørnet, men brugerne må væbne sig med tålmodighed lidt 
endnu 

ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

07.06.96 Paradis for flaskehalse Datatrafikken skal forbi mange forhindringer, før du får fat i din 
ynglingshjemmeside på WWW 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

07.06.96 Virtuelle europæiske havne Aalborg og Århus havn er med i samarbejdet, der med EU-støtte skal 
markedsføre havne på WWW lavet af Web House 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

07.06.96 Sikkerheden er altafgørende på Internet Når penge skal flyttes over Internet, er det kritiske element altid 
sikkerheden 

ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

07.06.96 Nye penge i den elektroniske verden Med Internet er det åbnet for en ny global handelsplads, som allerede er 
indtaget af butikker og kunder 

ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

07.06.96 WWW og beslutningsstøtte Adgang til beslutningsstøttesystemer ComputerWorld 
07.06.96 Toldfrit via Internet Københavns Lufthavn tilbyder de rejsende at bestille toldfri varer 

hjemmefra via PC’en 
ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

10.06.96 Java er bare skolhed kaffe på Nettet Java er ikke bare navnet på en kaffetype. Det er også navnet på den for 
tiden hotteste teknologi på Internettet 

Jyllands Posten (Jan S. Petersen) 

10.06.96 Alverdens skal på Nettet Nettet er spækket med reklame og ligegyldig information, men af og til 
bliver man glædeligt overrasket. Ernst & Young 

Jyllands Posten (Niels Sandøe) 

10.06.96 Lær sprog på WWW Odense Tekniske skole har laver hjemmeside Jyllands Posten 
11.06.96 Dankort ubrugeligt til betaling via computer Indkøb via computernet forventes at stige eksplosivt de kommende år. Men 

mange danskere kan ikke benytte de nye muligheder, fordi Dankortet ikke 
kan bruges 

Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 

12.06.96 Kunderne bestemmer, om vi skal lave en Internet 
brødrister 

Hvis kunderne vil have nc’er, så skal de få dem. Men indtil videre vil de 
have pc’er 

ComputerWorld (Lars Gram) 

12.06.96 Selvmål, Uni-C Har fået sine tidligere kollegaer på nakken med “webhotel” ComputerWorld (Leder) 
12.06.96 Man skal vide hvor man vil hen Mange firmaer tror det er nok bare at være på Nettet. Det er det ikke mener 

rådgivere 
Politiken (Nanna Wendt Sølvsteen) 

12.06.96 Søg job på Nettet Interaktiv database åbnet I sidste uge Politiken (Nanna Wendt Sølvsteen) 
12.06.96 Nettet for viderekomne Tele Danmarks kommende Erhvervsnet Politiken (Nanna Wendt Sølvsteen) 
12.06.96 Det magnetiske net Virksomheder strømmer til Internettet, men få forstår at udnytte det nye 

medium 
Politiken (Nanna Wendt Sølvsteen) 

12.06.96 Lovgivningen sat af Udviklingen overhaler muligheden for at lovgive mod kryptering Jyllands Posten (H. Rewes) 
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14.06.96 Telepartner køber Cybernet.dk Telepartner vil med Cybernet.dk udbyde Internet i Sverige efter 
sommerferien. Samtidlig skifter firmaet leverandør fra Telia til Globe One 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

14.06.96 Yahoo får lokalpræg Søgesider på fransk, tysk og engelsk ComputerWorld 
14.06.96 Internet på museum Initiativ af Microsoft ComputerWorld 
14.06.96 80.000 kort på Internet Det amerikanske Kongresbibliotek vil lægge kort på Nettet ComputerWorld 
14.06.96 Gadespejlet Den globale landsby: Når billeder og beskeder fra hele verden dukker op I 

ens stue uden skelen til ideologier eller smag. Grundig vejledning I hvor 
man kan gå hen på Internettet og hvordan man kommer der. Især for den 
litterært interesserede 

Weekendavisen (Damian Arguimbau) 

17.06.96 Domstol på Nettet Ingen regering kan styre Nettet, har Nettet fået sin egen myndighed Jyllands Posten (Niels Mulvad) 
17.06.96  Kulturen er alt. på Internet En ny global kultur vokser i denne tid - den alternative kultur på Internet, 

hvor mennesker kommer i kontakt med hinanden i kraft af interesser og på 
tværs af landegrænser 

Jyllands Posten (Jane Flarup) 

17.06.96 PC’er afløser kedelig forelæsninger På længere sigt undervisning hjemme hos sig selv Jyllands Posten (Niels Mulvad) 
20.06.96 WWW visioner Vi tror ikke på konger, præsidenter og afstemninger. Vi tror på hårdhændet 

konsensus og software der fungerer 
Politiken (Henrik Palle) 

20.06.96 Midlertidig sejr til Net-folket Den amerikanske regerings “anstændighedslov” er dømt grundlovsstridig, 
fordi den vil begrænse ytringsfriheden på Nettet. Regeringen overvejer at 
anke dommer efter pres fra konservative grupper 

Politiken (Pernille Traanberg) 

21.06.96 Netværksløsninger for alle i Bella Center Mange ville gerne tale om Internet, men det havde ikke den dominerende 
rolle på messen 

PC World (Morten T. Svendsen) 

21.06.96 EDI over Internet Elektronisk handel PC World  
21.06.96 Ingen tro på Internet-computere Danske virksomheder ser intet behov for Internet-computere. Ny alliance 

kridter banen op til kampen om fremtidens computer. De forventede 
kunder til Internet-computerne viser dog ingen særlig interesse for den ny 
teknologi 

PC World (Robert Vanglo) 

21.06.96 Internet er en rigtig revolution Glem IT-leverandørens marketingsnak, men husk, at WWW er det første 
produkt, der vil nå længere ud i befolkningen end PC’en siger WWW’s 
opfinder  

Communications World (Finn Morsing) 

21.06.96 Internet - et nyt univers for reklamer De kreative har allerede snuppet initiativet fra teknikerne Communications World (Christian 
Harbou) 

21.06.96 Kan Larrys nc slå Bills Windows Først var der mainframes, så kom PC’en og nu er en ny teknologi på vej i 
netværkscomputeren 

Communications World (Christian 
Harbou) 
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21.06.96 Microsoft skærper kampen om 
erhvervskunderne 

Ny software, der sælger sammen med kommende udgaver af Office og 
Windows, skal gøre det lettere at dele alle former for information fra 
PC’en i et intranet 

Communications World (Christian 
Harbou) 

21.06.96 Infokiosken er en programpakke De infokiosker som samtlige kommuner får tilbudt i løbet af i år, er reelt 
bare en PC eller en terminal udstyret med en programpakke 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

21.06.96 Udbredelsen af Internet-telefoni vokser stærkt Frem til 1997 vil Internet-telefoni primært blive brugt af private brugere, 
men efter 1997 ventes erhvervslivet at blive den største gruppe af brugere 

ComputerWorld (Morten Broby) 

21.06.96 Internet-servere opruster WWW tilbyder en smuk grænseflade, men har ingen arkitektur til styring 
af transaktioner. Nu skal servere klædes på til forretning og ordentlig 
intranet 

ComputerWorld (A.R. Steinmark) 

21.06.96 Omstilling gav høj vækst Integration af Internet og datawarehousefaciliteter gav sidste år en vækst i 
omsætningen på 33 procent på der europæiske databasemarked 

ComputerWorld (A.R. Steinmark) 

21.06.96 Hvor skal vi hen med Internet Alle taler om det, alle vil gerne gøre det, men få har ednu gjort det. Internet 
er i medierne blevet udråbt til hvarmandsejej, men endu mangler vi at se de 
"killer" applikationer og interfaces, som for alvor vil gøre nettet til en 
dagligdags forteelse. 

ComputerWorld (Perspektiv af Lar 
Waltenburg, Price Waterhouse) 

21.06.96 Lokalradio er gået på Internettet Radio ABC i Randers, der som den første radio fik hjemmesideer på 
Internet, har planer om real audio 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

21.06.96 Kommunerne ved ikke, hvad de skal bruge 
Internet til 

Flertallet af landets 275 kommuner har ikke taget stilling til, hvad de vil 
bruge Internet til, om noget overhovedet 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

21.06.96 Bærbar PC’er og Internet dominerede på PC 
Expo 

PC nyheder blev vist på udstillingen i New York, men også netcomputeren 
sneg sig på programmet 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

22.06.96 Spindelvæv-Huset WWW betyder et verdensomspændende spindelvæv, og det er navnet på et 
system de fleste finder rundet på Nettet med,  og så har begrebet givet navn 
til en aalborgensisk erhvervssucces Web House 

Stiftstidende Shopping (Pia Christensen) 

24.06.96 Hold godt øje med ynglings web-sider URL-Minder holder øje med opdateringer Jyllands Posten (Jan Holm) 
24.06.96 Internet bygges ind i hverdagen De seneste seks måneder har Microsoft skiftet produktstrategi. Selv Bill 

Gates har måttet indrømme at Internettet er kommer for at blive 
Jyllands Posten (Henrik Malmgren) 

24.06.96 Krig på Internettet Kampen om positionen som verdens førende stofware-firma har bevæget 
sig væk fra både skrivebords-PC’erne og EDB-afdelingerne. Nu er Nettet 
blevet våbnet, som kan afgøre om Oracle kan indhente Microsoft  

Jyllands Posten (Mette Mejlvang) 

24.06.96 Helbredelse på Nettet Opdagelse på Nettet Jyllands Posten (Familien 
Tin/Rasmussn) 
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24.06.96 Få et gratis hjem på Nettet Et amerikansk firma tilbyder gratis hjemmesider til private, fordi firmaet 
mener, at alle mennesker burde have sit eget sted på Internettet 

Politiken (Kim Ludvigsen) 

26.06.95 The new sultans of cyberspace It’s virgin territory, and these upstarts are staking their claims Business World (Niel Gross) 
27.06.96 Drømmen om Net-guldet Nyheder om informationsteknologi til tv, radio og Nettet er en af de største 

medie-succeser i USA i øjeblikket 
Politiken (Pernille Traanberg) 

27.06.96 Rend mig i Internettet Der er mange gode grunde til at koble sig på Cyberspace, men Bent 
Andersen har nogle dybt personlige grunde til at lade være 

Politiken (Bent Andersen) 

27.06.96 Mød Nettets kvinder Opdagelse på Nettet Jyllands Posten (Familien 
Tin/Rasmussn) 

27.06.96 Next stop Drømmeland Først var vi jægere, samlere og agerdyrkere. Nu er informationssamfundet 
ved at gøre os til drømmere mener forskerne 

Politiken (Peter Hesseldahl) 

28.06.96 Som at vende en supertanker Microsoft har skiftet kurs. Internet er noget, der skal tages alvorligt, lød 
budskabet på Tech Ed ´96 i Nice 

ComputerWorld (Henrik Malmgreen) 

28.06.96 Handel på Internet får dansk 
sikkerhedsarkitektur 

Løsning fra Cryptomathic i Århus opstilles forsøgsvis hos tyske Otto 
Versand, verdens største postordrefirma 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

28.06.96 Fælles udvalg samler Internetkræfterne IT-Brancheforeningen og Foreningen af Internet Leverandører går sammen ComputerWorld (Lotte Davidsen) 
Juli 96 Opasia Selve grundideen er yderst tvivlsom set fra en brugers synspunkt Alt om DATA (-ss) 
Juli 96 En by på Nettet Informationssamfundet kaldes den tidsalder, der nu står på skulderen af 

industrisamfundet og bondesamfundet. Næstved er udnævnt til en af flere 
spydspidskommuner indenfor informationsteknologi. Og nu skal hr. og fru 
Jensen lære den nye computerteknik, som kommer til at vende op  og ned 
på danskernes dagligdag  

Samvirke (K. Boas) 
 

Juli 96 Snak på hjemmesiden Diskussioner ikke længere kun i nyhedsgrupper Alt om DATA (Steven Snedker) 
Juli 96 Netop nu i Netland Alt om DATA’s Web-site Alt om DATA (Steven Snedker) 
Juli 96 Online servicecheck Skal nu opfatte computeren på samme måde som en bil Fyns Stiftstidende 
01.07.96 Fanget i Internettets globale spind Internettet har fået sine ofre - afhængige af Nettet Politiken (Rune Bech) 
04.07.96 Uanstændig anke i USA Ytringsfriheden på Nettet Politiken 
04.07.96 Flere danske firmaer på Nettet Står i kø for at komme til Politiken 
04.07.96 Ny nettelefon fra IBM Senere pre-installeret på alle IBM-maskiner Politiken 
06.07.96 Find den rigtige Webmaster Christian Broberg fra Web House beskriver jobfunktionen og giver gode 

råd, mht. hvordan en sådan vælges 
Stiftstidende Shoppig (Christian 
Broberg) 

08.07.96 Jobsøgning på Nettet Jobsøgning i cyberspace kan være lidt af et eventyr Jyllands Posten (Niels  Sandøe) 
09.07.96 Erhvervsråd går på Internet Elektronisk udgave af leverandørhåndbøger Jyllands Posten (Finn Ebbesen) 
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10.07.96 Skuespiller fundet på Internettet Amerikans pige fandt dansk filmjob på Internettet Politiken (Jakob Nielsen) 
11.07.96 På Internettet til lokal tele-takst i hele landet Tele Danmark er i gang med omfattende udbygningsplan Politiken (Søren Berg) 
11.07.96 Kredit på Nettet Terminens evigt tilbagevendende mareridt kan lindres lidt Politiken (Søren Berg) 
12.07.96 Dankortet værdiløst på Internet Kun de internationale kreditkort kan bruges som betalingsmiddel på 

Internet 
ComputerWorld (Dorte Toft) 

12.07.96 Kamp om fremtidens hjemmebank Olivetti og SDC er gået sammen om en standardiseret 
hjemmebanksløsning, men Microsoft mener at banker og forbrugere er 
bedre tjent med produktet Money ‘96 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

12.07.96 Internet-projekter frister ikke investorer Iværksætteren Samir Léhaff fik ikke skaffet millioner til danske udviklere ComputerWorld (Dorte Toft) 
12.07.96 Uni-C har fået eneret på ordet “webhotel” Patentdirektoratet beskyldes for inkompetence efter anerkendelsen af 

begrebet som beskyttet varemærke 
ComputerWorld (Jens Nielsen) 

25.07.96 Porte til verden Der er store prisforskelle hos de danske Internet-udbydere Politiken (Nikolaj Frandsen) 
25.07.96 Web-reklamer, nej tak! Ny software giver mulighed for at slukke for reklamerne på WWW - det 

giver store besparelser på telefonregningen 
Politiken (Karl Antz) 

26.07.96 Llama, Mahri og nettet I Californien er teenagere med på noderne, når det gælder Internet ComputerWorld (Jesper Madsen) 
26.07.96 Sporten kort: 3-0 til Internet Sit gennem brug i sportens verden denne sommer ComputerWorld 
26.07.96 Sikker handel på Internet inden årets udgang PBS, IBM, MasterCard og Europay annoncerer et europæisk pilotprojekt, 

der allerede i år “gør betaling med kreditkort på Internettet sikkert og 
trygt” 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

26.07.96 Sofakartofler skal zappe WWW Fra efteråret får den amerikanske tv-seer mulighed for direkte at handle og 
underholde sig på Internet.  

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

26.07.96 Ny fjernsynsteknologi udfordrer netcomputeren Sony og Philips skal producere superadgang til Internet via TV ComputerWorld (R. Steinmark) 
29.07.96 Internettet forandrer vores verden Endnu kan vi kun ane de store muligheder - alle kan være med til at præge 

fremtiden på Nettet 
Politiken (Frank Jensen) 

29.07.96 Ny modem-teknologi åbner nye døre til 
Internettet 

Teknikker som ADSL vil give os hidtil usete former for kommunikation  Jyllands Posten (Jan Skøt Pedersen) 

29.07.96 Tele Danmark: Billig Internet-telefoni fra os Telefonsamtaler hele verden rundt til lokaltakst har længe været drømmen. 
Nu melder Tele Danmark sig på banen 

Jyllands Posten (Nils Mulvad) 

31.07.96 Interessen for Internet er lidt uheldig fordelt Danske virksomheder strømmer til nettet, men er endnu ikke særligt 
populært hos virksomheder der vil have mest gavn af det 

Erhvervs-Bladet (Kurt Egholm) 

Aug. 96 World Wide Woman Undersøgelse af Internet-brugerne Civiløkonomen (Jostein Algrøy) 
Aug. 96 Web Wake-up call The Web audience isn’t going to get any better than it is right now for 

targeted  
PcComputing (John C. Dvorak) 
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Aug. 96 Internet Upstarts CDNow expects to pull in $6 million this year from its Web site. Total cost 
to set up shop: $2,500 

PC Computing (Wendy Taylor og Marty 
Jerome)  

Aug. 96 Web Coma The Web is the ultimate manifestation of Attention Deficit Disorder. Click. 
Zoom. Gone 

PcComputing (Paul Somerson) 

Aug. 96 Internet er langsommeligt 70% af firmaerne i undersøgelsen siger at de har en Internet-strategi, men 
kun 46% bruger Internet og WWW til at drive forretning eller bare til 
deres egne markedsundersøgelser. 12% bruger Internettet til salg 

Alt om Data (Paul Lavin) 

Aug. 96 Kun en tåbe frygter ikke informationshavet Sæt den virtuelle sporhund til at finde det der er værd at vide. Om agenter Alt om DATA (Birger Larsen) 
01.08.96 Idealisternes Internet Græsrodsbevægelser og andre, der slås for en bedre verden, bruger Nettet 

til at udkæmpe deres slag 
Politiken (Kim Ludvigsen) 

01.08.96 Sin egen børsmægler hjemme fra stuen Investering via Nettet vokser hastigt i USA - selv discountmæglerne 
underbydes nu af Internettet. Også i Danmark er det første system i gang 

Politiken (Pernille Tranberg) 

01.08.96 Nyt skud fra boven af anstændighedslov Endnu en domstolsafgørelse går mod censur på Internettet Politiken (Pernille Tranberg) 
01.08.96 København går på Nettet Københavns officielle turistguide, Copenhagen This Week, kan nu ses på 

WWW 
Politiken (Pernille Tranberg) 

01.08.96 Når design er dræbende Manglende omtanke hos dem der designer Politiken (Nikolaj Frandsen) 
01.08.96 Billige aktiver via Internettet Danskerne kan meget snart investere online og slippe for dyre gebyrer Politiken (Pernille Tranberg) 
02.08.96 USAs lov om Internet-censur kommer hurtigt for 

højesteret 
Allerede i næste måned ventes USAs højesteret at tage stilling til, om loven 
om censur på Internet er i strid med grundloven 

Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 

07.08.96 Virksomheder søger sig selv på Internettet Danske koncerner holder øje med Internet-omtale Børsen (Mette Volander) 
07.08.96 Lederne spræller i Intranettet Mellemlederne ryger ud, topcheferne får problemer og de almindelige 

medarbejdere drukner i opgaver 
Jyllands Posten (Nils Mulvad) 

08.08.96 Tele Danmark vil være den største Internet-
udbyder 

Tele Danmark har sat sig som mål at blive den største og mest 
professionelle Internet-udbyder i Danmark inden udgangen af 1996 

PC World (Martin Jørgensen) 

08.08.96 Mange lande begrænser Nettet I alle verdensdele begrænses ytringsfriheden på Internettet Politiken (Pernille Tranberg) 
08.08.96 Internettet - en stor kopimaskine Den digitale tidsalder har skabt ny debat om ophavsretten. Det er uhyre 

nemt at kopiere i det uendelige, og uden regler kan det koste kvalitet og 
kreativitet indhold på Internettet 

Politiken (Pernille Tranberg) 

08.08.96 Konservative danskere Internet interessere ikke danskere Politiken (Pernille Tranberg) 
09.08.96 Virtuelt universitet Studerende kan deltage i forskellige kurser på WWW. Voice-mail ComputerWorld 
09.08.96 Eksplosiv vækst inden for Internet-software Intranet er den største andel af Internet-software i dag og beholder 

førerpositionen også i de kommende år 
Computer World (Lone Poulsen, IDC) 
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09.08.96 Den grænseløse IT-branche Med international know-how og kapital i ryggen får danske IT-
virksomheder mulighed for fortsat at gøre sig gældende på det 
internationale marked 

ComputerWorld (Kronikken af John 
Marlet, Datacentralen) 

15.08.96 Svenske Telia styrket som Internet-leverandør Indgået aftale med amerikanske Digital om regional udgave af Alta Vista Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
15.08.96 Web-ringe i Cyberworld Kan koble sig på ringe indenfor bestemte emner Politiken  
15.08.96 Ritzau går på CyberCity Telegrambureauet Ritzaus nyhedstjeneste kan nu læses af almindelige 

borgere - på Klaus Riskjær Pedersens Internet-firma 
Politiken (Søren Berg) 

15.08.96 Nettet ændrer social adfærd Forsker tager til USA som del af sin Ph.D. i cybersociologi Politiken (Pernille Tranberg) 
16.08.96 Danfoss tester Internet som netværk i 

yderområder 
Internet er en interessant løsning når Danfoss skal kommunikere med 
afdelinger og kunder i verdens yderområder, men sikkerheden er endnu 
ikke afklaret 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

16.08.96 Nyheder fra Ritzau og Fondsbørsen på Internet Online nyheder bliver tilgængelige for alle, efter at Riskær har indgået 
aftale med Ritzau 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

16.08.96 Internet-robotten Jori er rask igen Den danske søgerobot Jori, der har ligget brak i en måned, er nu rask og 
hurtigere 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

16.08.96 Har vi brug for en speciel cyberjura Finder eksisterende lovgivning anvendelse på Internettet ComputerWorld ( Kasper Heine og 
Martin von Haller Grønbæk) 

16.08.96 Statens Information går elektroniske veje Samfundsnøglen og Statsvejviseren kommer på Internet ComputerWorld (Jørgen M. Rasmussen) 
16.08.96 Web-brugeren tilhører eliten “Surfing” forbindes snarer med WWW end med amerikanske Beach Boys. 

Alligevel er USA langt foran Europa i udbredelsen af Internet-brug 
ComputerWorld (Carsten Hejndorf) 

16.08.96 Intelligente agenter finder The Beatles Et britisk firma inden for kunstig intelligens har lavet et søgeprogram til 
Internet. Det forstår forespørgsler i almindeligt sprog og kommer med svar 
på det, man søger på få minutter 

ComputerWorld (IDG News Service) 

19.08.96 Gode råd på vejen ud i cyberspace Er man hverken datalog eller programmør kan det være nyttigt at vide lidt 
om de kryptiske begreber man støder på, når man skal gøre sin Internet-
software klar til brug 

Jyllands-Posten (Jesper Madsen) 

19.08.96 Microsoft åbner Internet-offensiv Et nyt kapitel er indledt i den uforsonlige strid mellem Microsoft og 
Netscape 

Jyllands-Posten (Kristian Halskov) 

22.08.96 Kryptisk debat om kryptering Skal kryptering forbydes eller ej? Og nytter det overhovedet noget med et 
eventuelt forbud? På den ene side kan det krænke privatlivets og 
brevhemmeligheden, på den anden side kan det forhindre opklaring af 
forbrydelser. Både eksperterne og politikerne er i syv sind 

Politiken (Henrik Palle) 
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23.08.96 Kreditkort på Internet Trods alle rygter om det modsatte, er brug af betalingskort via Internet ikke 
mere usikkert end via telefon eller fax 

internetworld ( Martin von Haller 
Grønbæk og Kasper Heine) 

23.08.96 Sådan kommer en web-side i indekset De mange søgesystemer og indekser, der findes på nettet, er kun gode hvis 
alle vores web-sider findes i dem. Man kan selv sikre sig, at en web-side 
kommer i indekset. Man skal blot søge om optagelse, og det foregår 
selvfølgelig via Internet 

internetworld (Martin Jørgensen) 

23.08.96 Web-søgesystemer Den uoverskuelige størrelse og kompleksitet på Internet gør det nødvendigt 
at vælge det rette søgesystem..... og bruge det ordentligt 

internetworld (Martin Jørgensen) 

23.08.96 Domæner giver identitet  Ved at registrere sit navn som et Internet-domæne kan en virksomhed eller 
organisation sikre sin identitet på nettet 

internetworld (Jakob Mose) 

23.08.96 Hvor mange er vi egentlig? Spørgsmålet om, hvor mange Internet-brugere der egentlig er, kan ikke 
besvares. Kvalificerede gæt giver de bedste bud 

internetworld (Robert Vanglo og Martin 
Jørgensen) 

23.08.96 Markedsføring på Internet Det er ikke altid nødvendigt at etablere sit eget web-sted for at få sit 
budskab ud på WWW. Løsningen kan i stedet være en web-annonce 

internetworld (Robert Vanglo) 

23.08.96 Virksomhedens eget web-sted Det kan være vanskeligt at finde vej gennem Internet-markedet, når 
virksomheden vil have sit eget web-sted. Vi hjælper med at tage de rigtige 
beslutninger 

internetworld (Robert Vanglo) 

23.08.96 Internet-feberen raser Internet fylder meget i virksomhedsledernes visionære landskab ComputerWorld 
23.08.96 Riskjær skal forhandle om web-hotel Internetudbydernes trusler om retssager er foreløbigt tomme ComputerWorld (Jens Nielsen) 
23.08.96 Netscape intensiverer kampen mod Microsoft Konkurrent anklager Microsoft for at handle i strid med 

konkurrencelovgivningen 
ComputerWorld (Torben Bo 
Søresen/IDG) 

23.08.96 Ingen risiko ved at handle på Internet Den økonomiske risiko ved at betale med kreditkort på Internet er noget 
udbydere og kortudstedere har fundet på 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

23.08.96 Snart er tegnebogen fyldt med nuller og ettaller Gennem de sidste 15 år er flere og flere penge forsvundet ud af den fysiske 
verden og over i den digitale 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

23.08.96 Anonymitet sælger dårligt Løftet om fuldt anonyme betalinger på Internet har ikke skaffet E-cash den 
store succes. Betalingerne er heller ikke risikofrie 

ComputerWorld (Jens Nielsen) 

23.08.96 Lov gør forskel på udbydere af elektroniske 
penge 

Den lov, der skal regulere udstedelse af elektroniske penge, er 
inkonsekvent og ulogisk 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

23.08.96 Elektroniske kontanter er stadig et 
fremtidsprojekt 

Flere firmaer vil have del i markedet for elektroniske penge på Internet, 
med endnu er mulighederne få 

ComputerWorld (Kristi Essick, IDG 
News Service) 

23.08.96 Alta Vista baner vejen Med Internet-robotten Alta Vista som murbrækker og varemærke satser 
Digital Equipment Corporation på gennembrud med software til Internet 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 
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23.08.96 Telia viser tænder i kampen om Internet Digital Equipment Corporation udvælger Telia Telecom AB som første 
partner i verden til at være med i Alta Vista Network. Aftalen er et skridt i 
oprustningen om Internet-kunder i Nordeuropa 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

23.08.96 Hastig vækst i brug af online-tjenester Amerikanske forbrugere af online-tjenester foretrækker faktuelle 
oplysninger frem for underholdning 

ComputerWorld (Mette Søeborg, IDC) 

23.08.96 Multimedie i markedsføringen Et stigende antal virksomheder anvender multimedia i reklamekampagner PC World (Robert Vanglo) 
23.08.96 Internet fast foreward Reklamer - nej tak PC World (Robet Vanglo) 
23.08.96 Nettets vækst Internettets eksponetielle vækst fortsætter Communications World 
23.08.96 Intranet - inde og ude på samme tid I intranet udnyttes Internets Web-teknologier og standarder til at etablere 

interne informationssystemer 
Communications World (Peter Henrik 
Pedersen, IBM) 

23.08.96 Ny teknik presser telefoni gratis ind på datalinier Audionord i Århus er prøvekanin på at bruge Frame Relay til at binde 
telefonsnak sammen over datalinier 

Communications World (Kim Marquart) 

23.08.96 Internet-computere kan nu ringe til telefoner Telefoni over Internet begrænser sig ikke længere til telefonsnak mellem to 
computere. Nye tjenester giver adgang til det almindelige telefonnet fra 
Internet-computer 

Communications World (Torben B. 
Sørensen) 

23.08.96 Danmønt fik teknologisk guldmedalje ved OL i 
Atlanta 

Visa International installerede chipkort og terminaler under de Olympiske 
Lege. Systemet er baseret på dansk teknologi 

ComputerWorld (kk) 

23.08.96 Færre bange for Internet Fortrinsvis mindre virksomheder undlader at gå på Internet, fordi de 
frygter, at oplysningerne havner i de forkerte hænder, viser dansk 
undersøgelser 

Communications World (Kim Marquart) 

24.08.96 Børneporno stoppes Tele Danmark lukker adgangen Politiken (Reuters) 
25.08.96 Modvind på nettet Firma gjorde alt galt Berlingske Tidende (Richard Hudson og 

Kimberley A. Strassel, Wall Street 
Journal) 

30.08.96 Danmark bagud med distancearbejde Høje skatter og modvilje i fagbevægelsen er årsag til, at Danmark er 
bagefter med at lade lønarbejdere arbejde hjemmefra med computer og 
modem 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

30.08.96 Internet er stor ståhej for ingen ting Er i bedste fald værdiløst, hvis indsatsen ikke koordineres ComputerWorld (Kronikken af Bo 
Bache, SAS Insitute) 

30.08.96 Når kontoret er en computer med modem Distancearbejde er et begreb på vej frem. De ansatte er interesserede. 
Arbejdsgiverne er interesserede. Nu mangler vi bare at få politikerne og 
fagbevægelsen med på vognen, fremgår det af en ny pjece fra 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

ComputerWorld (Christian Harbou) 
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30.08.96 HK vil have hjemmearbejde på næste 
overenskomst 

HK mener, at arbejdsmiljøet skal være arbejdsgivernes ansvar, også når 
man arbejder hjemme 

ComputerWorld (Lotte Davidsen) 

30.08.96 Seks ministerier på sporet af hjemmearbejdet Seks ministerier har sat sig sammen for at samle viden om hjemmearbejde 
og telearbejde 

Communications World (Kim Marquart) 

Sep. 96 Job-hjemmesider Størstedelen udgøres af jobannoncer indleveret af arbejdsgivere Alt om DATA (Stefan Garvig) 
Sep. 96 Skriftkrigen på nettet Elektroniske meget lidt fleksible Alt om DATA (Lars Jacobsen) 
Sep. 96 Software på Internet Kan få leveret software med det samme Alt om DATA (-mø) 
Sep. 96 Internet lukker 31/12-1996 Bægeret er fuldt. Provokation Alt om DATA (Stefan Garvig) 
Sep. 96 Zoom ind på hele verden Konstruktiv samarbejde med interne og eksterne partnere er i stigende grad 

blevet en kritisk succesparameter 
Microsoft Magasinet  (Peter Max) 

Sep. 96 På indkøb fra skrivebordet I USA er hjemmekøb af dagligvarer pr. computer så småt på vej, selvom 
kun ca. en procent af forbrugerne endnu gør brug af det  

Samvirke (Eva Herriott) 

05.09.96 Hele verden på din computer Alle taler om Internet. Men de fleste af os står stadig noget famlende 
overfor den fagre nye computerverden. Få her svar på, hvad Internet i 
grunden er for en størrelse 

ALT for Damerne (Dorte Schmidt) 

05.09.96 Overlever avisen Internettet? Mange spørger sig selv - og Politikens computereksperter - om avisen på 
papir overhovedet har en fremtid. Her besvarer en af eksperterne 
spørgsmålet. Positivt. 

Politiken (Claus Søvlsten) 

05.09.96 Tidens medie Bøger, hulemalerier,  CD-rom og Internet Politiken (Henrik Palle) 
05.09.96 Elever bliver stifindere på Internettet Elever på ti folkeskoler skal være pionerer i informationssamfundet for 

deres kammerater 
Politiken (Reunters) 

05.09.96 Juraen skal tilpasses Internettet Landets lovgivere ved ikke nok om det nye medie, der er i rivende 
udvikling. Det ene øjeblik glorificerer de Internettet, det næste bliver det 
gjort til syndebuk. To eksperter i cyberjura peger på huller og gråzoner 

Politiken (Pernille Tranberg) 

06.09.96 Svær kunst at spå om fremtiden Hvordan opkræve told og moms af programmer hentet via nettet ComputerWorld (Lederen) 
06.09.96 Told & Skat: Software er ikke nogen vare Skattevæsenet kræver ikke moms af programmer, der hentes via Internet. 

På længere sigt vil almindelige forbrugere kunne hente hele office-pakker 
fra for eksempel Microsoft på den måde 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

06.09.96 Regler om software er et åbent hul i skatteloven Data og instruktioner er ingen vare ifølge Told & Skat. Derfor kan ikke 
bare software, men i princippet alt fra arkitekttegninger til 
revisionsrapporter, købes og importeres momsfrit via Internet 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

06.09.96 Navigator slankes ind i telefonen Ny virksomhed skal bære Internets mest udbredte browser-teknologi ind i 
elektroniske konsumprodukter 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 
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06.09.96 Cybersprog i fagre nye Computerverden Cyberspace, cybercash, cyber cities, cybercafeer ComputerWorld (Dorte Olesen) 
13.09.96 Dansk kolbøtte på Internet På få måneder er der sket et markant skred i brugen af Internet. Danskerne 

kigger næsten lige så meget på danske hjemmesider som på udenlandske. 
Håndværkere, ufaglærte og private marcherer ud på Internet og får nu 
hjælp af programmer på dansk 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.09.96 Derfor blev Internet dansk Sommerens danske Internet-eksplosion skyldes et sammenfald af reklamer, 
nye brugere, tjenester og firmasider 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.09.96 B-holdet med på Internet Forskningsminister Frank Jensen glæder sig over, at Internet nu i høj grad 
bliver brugt til danske formål 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.09.96 Dansksproget Netscape klar Dansksproget Internetprogram kommer i butikkerne om fjorten dage, men 
kan allerede nu hentes på Internet. Den danske version skal for alvor 
placere Internet i dagligstuerne 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.09.96 Internet er ikke kun for A-holdet PC’er i hvert andet hjem ComputerWorld (Lederen) 
13.09.96 Byggesektoren åbner sig mod Internet Internet vinder frem i byggesektoren ComputerWorld (Jesper Danscher) 
13.09.96 Staten vil tabe stort moms-provenu på software Skattevæsenet vil aldrig kunne opdrive moms af software, som private 

importerer fra USA eller andre dele af verden. Momseksperter mener, at 
staten allerede nu må se sig om efter andre beskatningskilder 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

13.09.96 Told & Skat: Vi skal nok få fat i momsen Software, der hentes hjem via Internet, skal pålægges moms. Det er dog 
ikke kunden, men sælgeren i udlandet, der har pligt til at opkræve momsen, 
oplyser Told & Skat 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

13.09.96 Sikkerhed og tryghed ved handel på Internet Advokat Martin von Haller Grønbæk giver i ComputerWorld den 23. 
august udtryk for, at man som kortindehaver ikke løber nogen økonomisk 
risiko ved at betale for varer købt på Internet med et kreditkort, fordi det er 
udbydere og kortudstedere, der må bære eventuelle tab 

ComputerWorld (Per Ladegaard, PBS) 

13.09.96 Glem alt om moms på Internet-handel Kun med store vanskeligheder og omkostninger vil Told-og 
skattemyndihederne kunne kontrolleer, at danske forbrugere overholder 
forpligtelsen til at afregne moms via Internet. 

ComputerWorld (Martin von Haller 
Grønbæk og Kasper Heine) 

13.09.96 Kina mørklægger 100 Web-sider Regeringen spærrer udenlandske medier ComputerWorld 
13.09.96 Storforbruger af information De fleste arbejder i det daglige med store mængder af information ComputerWorld (Chr. Hauge, PLS 

Consult) 
20.09.96 Stands Tele Danmarks censur Kritik af måden visse firmaer vogter over gældende etik ComputerWorld (Torben B. Sørensen) 
20.09.96 Danmark bliver testland for sikker Internet-

handel 
IBM klar med software til at opbygge butikker på Internet og software, der 
sørger for sikker betaling med kreditkort 

ComputerWorld (Christian Harbou) 
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20.09.96 Kompass og Rambøll skaber kæmpe elektronisk 
markedsplads 

Den internationale forlagsorganisation Kompass og Rambøll skaber 
markedsplads med halvanden million firmaer 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

20.09.96 Elektronisk handel  Det gennemgående problem er manglende standarder ComputerWorld (Henrik Hasselbalch. 
Price Waterhouse) 

20.09.96 Godt de har hinanden  Tele Danmark og Microsoft har fundet fælles fodslag i bearbejdningen af 
det danske Internet-marked 

PC World (Mads A.W. Christensen) 

20.09.96 Jura-vaklen hos Internet-folket Nyhedskonferencer på Internet giver plads til ulovlige programkopier. 
Internets nyhedsgrupper stiller de danske Internetudbydere i en juridisk 
konflikt. Illegale programmer er næste problem 

PC World (Robert Vanglo) 

20.09.96 Alta Vista planlægger bedre søgning på WWW Alta Vista planlægger at udvidde sin gratisservice, der supplerer servere 
over det meste af verden, bl.a. Skandinavien. 

PC World (Martin Jørgensen) 

20.09.96 Stor interesse for Internet Stigende interesse i danske husstande PC World (Robert Vanglo) 
20.09.96 Tag på Web-hotel.  Få budskabet på Internet. Web-hotel kan være løsningen, hvis man ikke vil 

have sin egen web-server og en fast forbindelse til Internet 
PC World (Martin Jørgensen) 

21.09.96 Fra papir til Internet Fyens Stiftstidende er blandt de første aviser i Danmark, som laver en 
daglig elektronisk avis på Internet. Den tilbyder lokale nyheder fra hele 
Fyn. Det er også muligt at søge elektronisk i annoncemarkedet Gul & 
Gratis samt at indrykke sine egne annoncer 

Fyens Stiftstidende (Troels Vinding) 

21.09.96 Internet i ble-alderen Alle taler om det verdensomspændende Internet som det store dyr i 
åbenbaringen. Er det ikke blot en dille? Eller er det noget, man bør regne 
med? 

Fyens Stiftstidende (Troels Vinding) 

26.09.96 Alle vil på kursus Landets pensionister gør hvad de kan for at dementere myterne om at de er 
på B-holdet 

Politiken (Pernille Tranberg) 

26.09.96 Ældre er vilde med Nettet Vi gamle går på Internettet, du. Det er en helt ny verden, der åbner sig for 
os. Jeg er helt vild med det, og jeg vil opfordre alle til at gøre det samme 

Politiken (Pernille Tranberg) 

26.09.96 Internet på alle kollegieværelser Danmarkshistoriens største Internet-sammenkobling skal give 2200 DTU-
studerende direkte forbindelse til Nettet fra deres kollegieværelser. De 
energiske ingeniøaspiranter tog sagen i deres egen hånd og får nu Internet i 
topfart til blot 55 kroner om året 

Politiken (Bjørn Gravsholt) 

27.09.96 20 producenter klar med netcomputer Det er kun seks måneder siden nc-bannerføren Oracle underskrev en 
kontrakt med en hardware-producent. Netcomputeren er klar 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

27.09.96 Ervin skal skabe gennembrud for IBM’s OEM-
software 

Lige nu er IBM yderst interesseret i at sælge sin software til danske og 
europæiske IT-kunder på OEM-basis 

ComputerWorld (Finn Morsing)  
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27.09.96 Dansk generalprøve på sikker Internet-betaling IBM samarbejder med PBS og MasterCard om pilotprojekt Ingeniøren (Kurt Westh Nielsen) 
27.09.96 Danske kunstnere på Internet Kunsternes Hus i Århus og firmaet Winart samarbejder om at lægge 

danske kunstnere ud på nettet 
ComputerWorld (Jacob Danscher) 

27.09.96 E-post og Internet via mobiltelefonen Sonofon starter to nye tjenester, der retter sig mod erhvervskunder ComputerWorld (Jesper Danscher) 
27.09.96 Web-feberen hos firmaer og private har 

overrumplet IT-branchen 
Lunten mellem buzzword og realitet er blevet meget kort, siden Internet 
nedbrød markedsgrænserne 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

27.09.96 Internet har feber Presset på Internet er blevet større, og det kan føre til totalt nedbrud, mener 
nogle. Andre mener dog, at Internet er stærkt nok til at holde presset 

ComputerWorld (Charles Bruno 
Network World US) 

27.09.96 Internettet i bevægelse Ca. 3-400 dial-in oprettelser gennemføres dagligt Politiken (Kommentar af Klaus Riskær 
Pedersen) 

27.09.96 Rift om cyber-Inf. 53.000 besøg på Informations side den første uge Information  
27.09.96 CD-rom, Internet - teknik for de udvalgte? Halvdelen af danske husstande har edb, men kun 3 pct. har 

Internetopkobling 
ComputerWorld (Kronikken af Annelise 
Rasmussen, SiD) 

27.09.96 Skrækhistorier om handel på Internet Alle er enige om at Internet giver mulighed for, at uvedkommende kan 
opsnappe og læse ukrypteret information 

ComputerWorld (Grønbæk, Martin von 
Haller) 

27.09.96 Næstved fik sit eget lokale Internet Onsdag foretog forskningsminister Frank Jensen den officielle indvielse af 
Næstved Bynet og Næstvednet 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

27.09.96 Norge får sikker Internet-bank Software fra Tandem har banet vejen for Europas første Internet-
banksystem 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

27.09.96 Censur på EU-dagsorden Med Belgien i spidsen diskuterer EU’s teleministre i dag censur på Internet ComputerWorld (IDG) 
27.09.96 Minister vil undersøge censur på Internet Arbejdsgruppe skal klarlægge behovet for særlovgivning om Internet ComputerWorld (Jens Nielsen) 
27.09.96 Preben Mejer træt af Internet Datadata-stifteren vender efter to år med Internet tilbage til jobbet som 

udviklingsdirektør hos Tele Danmark Erhverv. Skiftet sker uden dramatik 
ComputerWorld (Kim Marquart) 

27.09.96 Internet-revolution på fremtidens jobmarked I USA har jobsøgning på nettet udviklet sig eksplosivt og Danmark følger 
trop 

Børsen (Vibe Nielsen) 

27.09.96 Behov for Internet-politik Internettet manifesterer sig som en ny økonomisk faktor, der rækker langt 
ud over det elektroniske marked 

Børsen, Lederen  

27.09.96 Porno-alarm på Internet Advarselssystemet Safty-Net ComputerWorld  
Okt. 96 Web Address COMbat Shortage of names? Bits (-sjvn) 
Okt. 96 Online, World-Class Business Consultant Ernest & Young’s online-based service that provides personalized business 

advice from a top-tier consulting firm 
PC World (Richard Jantz) 

Okt. 96 WebEx: Download Now, Hyperbrowser Webex’s tool to copy Web pages to your PC PC World (Bryan Hastings) 
Okt. 96 WiseWire Makes Web Searching More Effective Their free personal surfing assistant PC World (Tacy Swedlow) 
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Okt. 96 The Complete Guide to free Help Online You can’t get your CD-Rom drive to play audio discs. Your monitor has 
suddenly stopped displaying at high resolution. Every time you run the 
spelling checker, your computer reboots 

PC World (Kirk Steers) 

Okt. 96 Internet Overload: Disaster in the Making? Massive logjams and service brownouts are plaguing the Internet. Some 
say it’s headed straight for a breakdown. Are the dommsayers right? 

PC World (James A. Martin) 

Okt. 96 Finding Special Interest Mailing Lists In-depht discussions PC World (Judy Heim) 
Okt. 96 André på nettet Tænk at kunne koble sig på forelæseren, når man gider, og lukke ham ned, 

når man har fået nok! Fodnoten har talt med en studerende, som nyder 
denne luksus 

Fodnoten (Anette Prehn) 

Okt. 96 På sporet af Internet Internettet rummer et overflødighedshorn af muligheder. Før man går på 
nettet bør man tjekke Tænks oversigt over Internetudbydere og deres priser 

Tænk (Mads Kristensen) 

Okt. 96 Self-Help Software to the Rescue Call-avoidance software helps companies improve customer support and 
reduce expenses 

Byte  

Okt. 96 Vendors Battle over next Internet File System Browser wars, step aside. The Next battle looming in cyberspace is over 
which file system will provide the underpinings for better file transfer and 
group colloboration services on the Internet. 

Byte (Steven J. Vaughan-Niclos) 

Okt. 96 The Backbone of the Web A look at HTTP 1.1, a necessary new Internet standard Byte (William Stallings) 
Okt. 96 Web Surveys Helpful techniques for Web-based data collection and analysis Byte (Jon Udell) 
Okt. 96 Make Access and the Web Work Together Add an interactive database to your Web pages with a few simple tools Byte (Rick Dobson) 
Okt. 96 Togtur på nettet DSBs homepage på Internettet er ikke kun for computer-nørderne. 

Tusinder har allerede læst nyheder, set på nye tog og skrevet elektroniske 
brevet til direktøren. Køreplaner kommer også ud på cyberspace, så 
kunderne kan reservere og betale billetter hjemmefra og lave deres egen 
køreplan 

Ud & Se (Per Meilstrup) 

Okt. 96 E-mail, busser og fødder Så længe 80 pct. af verdens befolkning mangler adgang til en telefon, vil 
busser og fødder stadig være den fattiges svar på fax og e-mail (elektronisk 
post). Med Internettet øges afstanden mellem uddannet og ikke-uddannet 
og rig og fattig altså endnu mere. Men paradoksalt nok giver nettet 
samtidig et hav af nye muligheder for aktivister og folkelige bevægelser i 
de fattige lande. Og de er begyndt at udnytte dem 

Samvirke (Lars Thomsen) 

01.10.96 Japanske hjemmesider på Internettet Børsens Japan-korrespondent har hidtil ikke haft en computer, som var 
stærk nok til Internettet. De bedste japanske web-sites. Adresser 

Børsen (Dahl) 
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01.10.96 UK web-sites til dansk business Børsens London-korrespondent har fundet de bedste hjemmesider fra den 
britiske del af Internettet til de danske forretningsfolk. Adresser 

Børsen (Amsinck) 

01.10.96 USA business på nettet Børsens New York-korrespondent har hentet de mest nyttige business web-
adresser frem til danske erhvervsfolk i USA. Adresser 

Børsen (Vibeke Hjorthlund) 

01.10.96 Grundfos-chef fandt software på nettet Fandt software som Grundfos havde brug for Børsen (Oskar Lund) 
01.10.96 Internettet er mode Siger adm. Direktør fra Bryggeriet Vestfyn i Assens Børsen (Ole A.) 
01.10.96 Erhvervsledere på nettet? Bruges ikke af danske erhvervsledere Børsen (Helge Pedersen) 
01.10.96 Dyrbæk sparer penge på nettet Dyrbæk Teknologi A/S har god erfaring efter fire år på nettet Børsen (Helge Andreassen) 
01.10.96 Ingen planer om Internet Mærsk Container ikke på nettet og har heller ikke planer om det Børsen (Helge Andreassen) 
01.10.96 Bare super godt Fiber Tech Systems A/S: Godt til en smal international organisation Børsen (Poul Bjelke Laursen) 
01.10.96 Kun på nettet i arbejdstøj VM-data: Kun i forbindelse med arbejde Børsen (Helge Pedersen) 
01.10.96 Togfabrik ny på Internettet Adtranz i Randers søger på nettet om egne og konkurrenternes produkter Børsen (Oskar Lund) 
01.10.96 Guld værd for Martin Daugaard Internettet er godt for planteavlere Børsen (Helge Andreassen) 
01.10.96 Ikke  i fritiden Web-pioner færdes hjmmevandt på nettet. Især begejstret for 

nyhedsgrupper, og giver sine bedste web-adresser til Børsens læsere 
Børsen (Helge Pedersen) 

01.10.96 Cyperspace og cappuccion Prags første Internet-cafe Børsen (Houtved) 
01.10.96 Tjekkiske web-adresser myldrer frem Adresser Børsen (Henrik Houtved) 
01.10.96 Internet er flip - CD-ROM er godt Dansai A/S bruger CD-ROM i markedsføringen Børsen (Helge Andreassen) 
01.10.96 Opdatering af Internet en by i Cyberspace Mangel på opdatering fra firmaernes side Børsen (Lars Abild) 
01.10.96 Web-hotel vil “serve” Esbjerg-området Info 2000-projekt i et spændende samspil mellem offentlige og private 

virksomheder bevæger sig ny ind i aktiv fase med dialog på nettet 
Børsen (Poul Bjelke Laursen) 

01.10.96 Nettet hitter på årets største Kontor- og 
Datamesse 

Bella Centret vil stå på den anden ende med alt til kontoret i computere og 
tele 

Børsen (Mette Marie Volander) 

01.10.96 Svenske hjemmesider Tekst-TV bedre end Internettet mht. økonomiske oplysninger. Adresser på 
banker. aviser og virksomheder 

Børsen (Henric Borgström) 

02.10.96 Hovedrengøring på nettet System til rodebutikken WWW Politiken (Reuter) 
02.10.96 Minister vil handle elektronisk Staten vil kræve elektronisk handel af sine underleverandører Politiken (Mads Lindberg og Povl 

Dengsøe) 
02.10.96 Internettet skal ind i stuen Først når net-adgang bliver hvermandseje, får det for alvor betydning for 

mennesker, mener eksperter 
Politiken (Mads Lindberg og Povl 
Dengsøe) 

02.10.96 Vi kunne være i front Danmarks uddannelser halter teknologisk bagefter Politiken (Mads Lindberg og Povl 
Dengsøe) 

02.10.96 http://www. Salg 2000 dk Salg via nettet Markedsføring (Lars Thomsen) 
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02.10.96 CD-ROM frem for Internet Bureaupræsentation på CD-ROM blev foretrukket frem for Internettet pga. 
hastigheden  

Markedsføring (Pernille Nørbæk) 

03.10.96 Net-computeren er næste generations PC Oracle benyttede 1-års dagen for nc-ideen til at demonstrere produktet i 
fuld funktion 

Politiken (Søren Kargaard) 

03.10.96 Flagskib i Fleet Street Politikens nye “sted” på Internettet bliver hovedtemaet for avisens stand i 
Bella Centret 

Politiken (Søren Berg) 

03.10.96 Politiken Computer går på nettet Politikens Hus’ hastigt voksende site på WWW rummer nu også 
debatforum og artikler fra nærværende sektion 

Politiken (Søren Berg) 

03.10.96 Åbne vinduer og interne net Internet/Intranet og client/server er gabende kedsommelige modeord Politiken (Søren Kargaard) 
03.10.96 Computer visioner IT topfolk pudsede krystalkuglen og kom med spådomme og planer for 

fremtidens computer-teknik på IDC-seminar i Paris 
Politiken (Sørem Kargaard) 

03.10.96 Den Nettet forelæsning Internettet spiller en vigtig rolle i de DTU-studerendes dagligdag. Flere 
forelæsere bruger allerede nu nettet som et vigtigt supplement til deres 
undervisning 

Politiken (Bjørn Gravsholt) 

03.10.96 Fagspecifikke kvalifikationer er ikke nok Det 2-årige uddannelsesforløb Mouse Driver Politiken (Norman Sloth) 
03.10.96 Ejendomsvurderinger på nettet Nu kan man tjekke vurderingen på størstedelen af de danske boliger på 

Internettet - og alle kan tjekke din bolig 
Politiken (Søren Berg) 

04.10.96 Virksomheder overgiver sig til Internet Halvdelen af de virksomheder der ikke ville på nettet for et år siden, har 
ændret holdning 

Ingeniøren (vig) 

04.10.96 Udenlandske selskaber kaprer danske firmaers 
Internet-navne 

Dette sker særligt i forsikrings- og banksektoren ComputerWorld (Kim Marquart) 

04.10.96 Næstved får lokaltakst på fire øre i minuttet Tele Danmark sænker i Næstved prisen til en fjerdedel for at holde 
kunderne væk fra det Telia-ejede Stofa. Selskabet afviser dog, at fire øre er 
fremtidens minutpris for lokalsamtaler 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

04.10.96 Kommuner klar med saftig Internet over TV-
anlæg 

Hjørring følger trop med Næstved og tilbyder borgerne en kraftfuld 
Internet-adgang gennem antennestikket. Århus, Aalborg og Ishøj står for 
tur næste år 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

04.10.96 Et globalt netværk på lerfødder Flere typer angreb på forskellige dele af Internettet har i den seneste tid sat 
det sikkerhedsmæssige svage fundament under det globale netværk i relief 

Børsen (Vibeke Hjortlund) 

04.10.96 Sabotage breder sig på Internettet Bombardement med falske meddelelser blokerer adgang Børsen (Vibeke Hjortlund) 
04.10.96 Færre indtægter fra traditionel telefoni Europas telefonselskaber nyder godt af et voksende antal af linier og en 

øget trafik, men indtægterne for traditionel telefoni er ved at stagnere, 
advarer et analysefirma 

Børsen (Heidi Amsinck) 
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04.10.96 Utilfredshed med nyhedsgrupper Er ikke et egentligt nyhedsmedie PC World (Martin Jørgensen) 
04.10.96 Hvad siger loven? Børneporno, jura på nettet PC World (Mads A.W. Christensen) 
09.10.96 Mimi: Mere velstand og flere udstødte Globaliseringen øger Danmarks samlede velstand, men rammer de kort-

uddannedes beskæftigelse, forudser Erhvervsministeriet 
Information (Pia Fris Jensen) 

10.10.96 Nettet holder oprøret i gang Flere regimer i Østasien anstrenger sig til det yderste for at indføre 
restriktioner i brugen af Internet for at holde modstanderne nede. Men de 
ved ikke hvordan de skal gribe det an 

Politiken (Bertil Lintner) 

11.10.96 International marketing To studerende fra Aalborg Universitet spørger, hvordan WWW kan bruges 
til at styrke virksomhedernes internationaliseringsproces  

ComputerWorld (Jørn Jensen) 

11.10.96 Netudbyder med vokseværk Internet-udbyderen Business Net har haft vokseværk på det seneste ComputerWorld (Christian Harbou) 
11.10.96 Cybernet bryder med Telepartner Telepartner overholdt ikke den million-kontrakt, der blev skrevet ved 

købet af Cybernet.dk i foråret. Cybernet.dk har derfor ophævet kontrakten 
og skal nu selv afdrage en millionregning på nyt udstyr 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

11.10.96 Udvalg ser på moms i info-samfundet IT-Brancheforeningen har overbevist skatteminister Carsten Koch. Nu 
nedsætter han et udvalg, der blandt andet skal se på konsekvenserne af den 
høje danske moms i info-samfundet 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

11.10.96 Hver anden messegæst er også på Internet Der var mange erfarne Internet-gængere blandt de besøgende, men endnu 
handler næsten ingen via nettet 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

14.10.96 Kampen om den elektroniske handel blusser op i 
USA 

Landets største virksomheder lægger sig i stilling til at få mest muligt ad af 
det nye marked på Internettet 

Børsen (Vibeke Hjortlund) 

16.10.96 Netscape trækker alt over på Internet Netscape har opgivet kampen mod Microsoft Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
16.10.96 Transportfirmaer får på Internet Markedsfører sig med lastbiler, containere, sejlplaner og priser Jyllands Posten (Ann Nissen) 
16.10.96 Pioner-ånd pr. Internet Danmark kan lære af USA, når vi skal ruste samfundet til fremtiden, mener 

Venstre-politiker 
Søndagsavisen (Michael Bilde) 

16.10.96 Internet er billigst - nogen gange Der kan være penge at spare ved at bruge Internet, hvis du skal leje en bil Søndagsavisen (Søren Kargaard) 
16.10.96 Søg og du skal finde At finde information på Internettet bliver nemmere, hvis man bruger nettets 

telefonbøger 
Datatid (Allan Thestrup) 

17.10.96 Reklamens magt på Nettet Anarkiet på Nettet fortrænges måske af kommercielt styrede søgerobotter Politiken (Laursen) 
17.10.96 En net historie Historisk oversigt på nettet Politiken (Ludvig) 
17.10.96 Internet-adresser Links til virksomheder i computerbranchen Politiken (Ludvig) 
17.10.96 Gratis Internet til alle Nana Berg (SFU) mener at alle husstande skal have Internetadgang  Politiken (Pernille Tranberg) 
17.10.96 Trendsættere er bange for Internettet Store aviser kommer til at konkurrere med Heinz ketchup om at levere 

nyheder 
Politiken (Pernille Tranberg) 
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17.10.96 EU vil stoppe børneporno EU foreslår en harmonisering af reglerne for Nettet for at komme misbrug 
til livs 

Politiken (Seidelin) 

18.10.96 Virtual Loyality Finansverdenen kan se konturerne af et benhårdt konkurrencemarked 
forude. Ikke mindst i kraft af Internet. Der forskes derfor i at bruge 
elektronikken til at gøre kunderne mere loyale - od dæmme op for 
virkningerne af fri konkurrence 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

18.10.96 Nej, ingen må stjæle jeres navn DK Hostmaster får dagligt fire-fem opringninger fra firmaer, som er bange 
for, at nogen hugger deres danske Internetadresse 

Communications World (Kim Marquart) 

18.10.96 Nye regler for Internet-navne  Foreningen af Internetleverandører overvejer, om et firma må have mere 
end et dk-domæne, og om det skal koste et årligt beløb at have et dansk 
Internetnavn 

Communications World (Kim Marquart)  

18.10.96 Domæner - mod bedre regler De nuværende regler er absurde Communications World (Carsten 
Pedersen) 

18.10.96 Internet-misbrug - en sag for EU Pædofiles og andre kriminelles misbrug af Internet  ComputerWorld  
18.10.96 Folketinget på Internet  Det forberedende arbejde har taget lang tid, fordi danskerne nemt skal 

kunne kigge over skulderen på Folketingets daglige arbejde 
ComputerWorld (Kim Marquart)  

18.10.96 Standard for betaling Udveksling af penge på Internet  ComputerWorld  
18.10.96 Ny bølge på Internet Næste generation af teknologier, der kan sende indhold fra servere til 

client-dele på Internet, er ankommet. Marimba kan blive den nye komet 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

18.10.96 Udenlandske selskaber kaprer danske firmaers 
Internet-navne 

Udenlandske selskaber opkøber internationale Internet-navne for næsen af 
danske virksomheder, særligt i forsikrings - og bamksektoren 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

18.10.96 KMD anklages for at lægge ulovlige registre på 
Internet 

Registertilsynet undersøger, om det er lovligt at lægge kommunernes 
boligregistre ud på Internet  

ComputerWorld (Jens Nielsen)  

18.10.96 Elektronisk handel  Online betalingssystem ComputerWorld (J. Jensen)  
18.10.96 Fjer i hatten til dansk håndtering af sikkerhed Års erfaring med blandt andet Telesec gjorde Danmark til et oplagt 

testland for Secure Electronic Transaction, SET 
ComputerWorld (Christian Harbou) 

18.10.96 Elektroniske penge er ikke sikre nok Førende centralbanker advarer mod sikkerheden i Danmønt-lignende 
systemer. Danmønt afviser kritikken 

ComputerWorld (Jens Nielsen) 

18.10.96 Cyber-drengenes mareridt Cybernet.dk offentliggjorde i ComputerWorld i sidste uge at have ophævet 
kontrakten med Telepartner. Her er historien om, hvordan drømmen o et 
million-eventyr på få uger brast for de fire unge ejere 

Communications World (Kim Marquart)  
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18.10.96 Cybernet lyver Communications World har forelagt artiklen på side 20-21 for Telepartners 
medejer og adm. direktør Aldo Petersen. Han er stærkt uenig og kommer 
her med sin udlægning af sagsforløbet. Vi kommenterer med fed skrift de 
punkter, hvor der findes dokumentation, som strider mod Aldo Petersens 
udsagn 

Communications World (Kim Marquart)  

18.10.96 Digitale penge om få måneder Betyder en fundamental ændring af verdenshandlen Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
18.10.96 Svenskere er pinligt forsinkede Telia Telecom AB lever ikke op til den stort anlagte Alta Vista-lancering 

1. oktober 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark)  

18.10.96 En milliard - juhu! Yahoo har rundet en milliard hits ComputerWorld  
18.10.96 Tre nye Internet-produkter i laboratoriet Digital: 60 pct af omsætningen kommer fra Internet ComputerWorld (Finn Morsing)  
21.10.96 Den elektroniske guldfeber i Californien Aldrig er rigdom skabt så hurtigt. Atter lokker Californien lykkejægere 

vestpå. Men denne gang foregår “The Gold Rush” i et usynligt elektronisk 
landskab 

Information (Karsen Bengtsson) 

24.10.96 Det globale forsamlingshus Hvordan kan de små egne i landet fastholde arbejdskraft. kapital og 
knowhow, når magtfulde kræfter kæmper om at fjerne mulden omkring de 
lokale vækstlag 

Politiken (Holm Andreasen) 

24.10.96 Virksomheder vil på Internet Der er sket en kovending i danske virksomheders holdning til Internet Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
24.10.96 Den nye vej på Nettet Der er mange måder at bruge Nettet på, og indtil videre har det mest 

almindelige blandt danske firmaer været en forholdsvis simpel form for 
markedsføring. Men Nettet kan også bruges som et redskab til alt muligt 
andet, og et dansk firma er i gang med et meget ambitiøst projekt, der 
netop udnytter Nettets særlige kvaliteter 

Jyllands-Posten (Jan Skøt Petersen) 

25.10.96 Netscape udsender europæiske aviser 14 europæsike medievirksomheder vil fra november forsyne Netscape med 
nyheder 

ComputerWorld  

25.10.96 Telepartner på kant med leverandørforening Selskab forsøger at få danske virksomheder til at betale en løbende årlig 
afgift for at regristrere deres dk-domæne på Internet 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

25.10.96 Danske erhvervsledere er digitalt hjemløse IT-guruen Nicholas Negroponte langer kraftigt ud efter sin egen 
generation, som han kalder digitalt hjemløse sammenlignet med 
generationen under 30 år 

ComputerWorld (Jesper Danscher)  

25.10.96 Søgemaskiner To cand.merc-studerende fra Aalborg Universitet har samlet søgemaskiner 
på en hjemmeside. Desuden indeholder siden en gennemgang og analyse af 
udvalgte søgemaskiner 

ComputerWorld (Jørn Jensen) 

30.10.96 Kend dig selv Der er mange måder at skabe opmærksomhed om sit firma på Internet Jyllands Posten (Jan Skøt Petersen) 
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Nov 96 Den usynlige handel Strømmen af indkøb via computeren bremses især af én faktor:  Usikker 
betaling via Internet. Når denne forhindring er væk, vil samfundet ændre 
sig så hurtigt, at ingen kan overskue konsekvenserne 

Civiløkonomen (Jesper Madsen) 

Nov 96 Netop nu i Netland Hjemmesidedoktoren på husbesøg. Spørgsmål og svar om hjemmesider Alt om DATA (Steven Snedker) 
Nov 96 Ny søgemaskine  Ny effektiv søgemaskine på Internet. Alta Vista er nu i stand til at 

gennemsøge 2,5 millioner web-sider om dagen 
PC World (Martin Jørgensen) 

Nov 96 Hastigheden på Internet øges Fartbegrænsningen på informationsmotorvejen øges PC World (Robert Vanglo) 
Nov 96 Internet - let og hurtigt Flere og flere - både virksomheder og private - bruger Internet. For de 

fleste er “solgt” når de først én gang har prøvet, hvor hurtigt det er at bruge 
Internet til informationssøgning frem for telefon og fax 

Microsoft Magasinet 

Nov 96 Alt fra visitkort til Web-sider Forbedringer i Microsogt Publisher 97 Microsoft Magasinet 
Nov 96 Microsofts danske hjemmeside Om Microsoft’s hjemmeside Microsoft Magasinet 
Nov 96 Fremtidens bank - døgnåben selvbetjening I løbet af de sidste år har bankerne og deres åbningstider ændret sig Microsoft Magasinet 
Nov 96 Survey: Web-Commerce Polarization One strategy does not fit all Byte  
Nov 96 CD-ROM Weds the Web An important trend in optical storage is the marriage of the CD-ROM and 

WWW  
Byte 

Nov 96 Web Info the Way You Want it The strengt of the Internet, its vast collection og information, is a double-
edged sword 

Byte 

Nov 96 Ondt i ryggen - kik på nettet Gratis program på Internettet hjælper med at indstille kontormøblerne Magasinet for særlige stillinger, 
Foreningen af Danske Civiløkonomer 

01.11.96 Penge er sikre på Internet Et forlag, et forsikringsselskab og 1000 forbrugere skal afprøve nyt 
betalingssystem 

Politiken (Mads Lindberg) 

01.11.96 Øjenvenlig grafik Paradoksalt nok er én af vejene til at få skarp grafik på Web-siderne at 
gøre den uskarp 

internet (Martin Jørgensen) 

01.11.96 Frame-kursus Frames er sagen ved web-publicering. Styring er sagen ved brug af frames internet (Martin Jørgensen) 
01.11.96 Internet uden betaling Til trods for den stigende kommercialisering af Internet er der stadig 

masser af verdifulde tjenester, der er gratis 
internet (Martin Jørgensen) 

01.11.96 Web-servere til Windows NT Web-servere til Unix er stadig mest udbredt, men NT-servere vinder frem. 
Internet PC World har kigget på de tre førende Web-servere til Windows 
NT 

internet (Robert Vanglo) 

01.11.96 Jagten på guldet Har man en klar vision, kan der tjenes penge ved at udbyde varer på 
Internet 

ComputerWorld (Per Andersen, IDC 
Scandinavia) 
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01.11.96 Kommunedata har spændt ben for sig selv Ejendomsoplysninger, som kan massekopieres fra Internet, er egentlig en 
vare, som Kommunedata i årevis har solgt til banker, kreditforeninger og 
ejendomsmæglere  

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov) 

01.11.96 Grafikken løber løbsk på Internets hjemmesider Besøgende på Internet er en krævende skare, der hurtigt mister 
tålmodigheden. Design af hjemmesider kræver, at grafikeren tager 
teknikeren i ed 

ComputerWorld (Klaus Krabbe)  

01.11.96 Køb dit eget søgesystem til firmaets intranet Grafisk Værk A/S har udviklet et Internet/intranet-søgesystem, der sælges 
på linie med virksomhedens andre ydelser/produkter 

ComputerWorld (Klaus Krabbe)  

01.11.96 Domænenavn på Internet er som Det vilde 
Vesten 

Virksomhedsgiganter falder i søvn bag rattet på informationsmotorvejen og 
får hugget deres navne af cybersættere. Stort behov for nye regler ved 
tildeling af domænenavne på Internet 

ComputerWorld (Kasper Heine og 
Advokat Martin von Haller) 

07.11.96 Fart på Nettet Den største hindring for udbreddelse og udnyttelse af Internet er den 
manglende hastighed 

Politiken (Kim Ludvigsen) 

07.11.96 Fart på Tele Danmark  Tele Danmark vil øge hastigheden på de gamle telefonlinier, diverse forsøg 
er  på vej 

Politiken (Kim Ludvigsen) 

07.11.96 Fart på konkurrencen To forskellige teknologier vil kæmpe om vores gunst i de kommende år Politiken (Kim Ludvigsen) 
08.11.96 Elektronisk tegnebog på vej Visa, Citybank, Chase Manhattan Bank og Mastercard står bag  ComputerWorld (toft)  
08.11.96 Tjek firmanavnet på Internet Har et andet firma reserveret dit firmas Internet-adresse, enten i Danmark 

eller internationalt? Find ud af det på Internet  
ComputerWorld (Kim Marquart)  

08.11.96 HP advarer: Web-servre er ikke sikre nok til 
elektronisk handel 

Internet-banking svarer til at lægge bankens guld indenfor døren i lobbyen. 
Man kan imidlertid løse problemet med en virtuel bankboks 

Communications World (Christian 
Harbou) 

08.11.96 Internet is hot - Unix is not Sikkerheden på Internet er god nok til online banking. Det er bare Unix, 
der er et problem, mener Tandem 

Communications World  (Christian 
Harbou) 

08.11.96 Fjernsyn og potent Internet på gammeldags 
telefonlinier 

Tele Danmark prøver teknologi, der er 150 gange kraftigere end 
eksisterende digitale telefonlinier. Forsøger bruger almindelige 
telefonlinier til at koble TV og Internet, mens andre forsøg bruger 
fællesantenneanlæg 

Communications World (Kim Marquart)  

08.11.96 TV-boks skal give danskerne smag for Internet Tele Danmark er til april klar med digital TV-boks, der foruden flere TV-
kanaler giver fjernsynet en simpel Internet-adgang med e-post 

Communications World (Kim Marquart)  

08.11.96 Dansk kryptering brugt på tre kontinenter Pilot-projekter med elektronisk handel med skibsfragter er forløbet efter 
planerne, oplyser Cryptomatic 

Communications World (Christian 
Harbou)  

08.11.96  Internet-post finder John Wayne-film E-post tjeneste kan holde øje med TV-programmer Communications World (Kim Marquart)  
08.11.96 Regningsprogram til Internet-udbydere Internet-udbydere kan bruge programmet til afregning med kunder Communications World (Kim Marquart)  
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08.11.96 Diskussioner til discountpris via elektronisk post E-post er mere end en-til-en-kommunikation Communications World (Torben B. 
Sørensen) 

08.11.96 Ekstern e-post i voldsom vækst 42 pct. af danske virksomheder bruger e-post ved udgangen af året Communications World (Kim Marquart)  
08.11.96 Privatlivets fred kontra ytringsfriheden Når regeringstilsynet tillader, at databaser med personlige oplysninger 

gøres tilgængelige via Internet, frateger regeringstilsynet reelt sig selv 
adgangen til at foretage en effektiv kontrol in forbindelse med indsamling 
og kopiering af data. Internet er et åbent netværk, der gør det meget let at 
omgå lovene og meget svært at håndhæve dem 

ComputerWorld (Martin von Haller  
Grønbæk og Kasper Heine) 

08.11.96 Interesse for dansk fjernundervisning Dansk projekt med både levende direkte undervisning, samtidigt 
gruppearbejde og konferencesystem, alt sammen over Internettet, skabte 
stor interesse på international konference 

ComputerWorld (Lotte Davidsen)  

08.11.96 Slagelse kom først med undervisning via Internet 15 teknonom-kursister i Skagen undervises via Internet fra Slagelse ComputerWorld (Lotte Davidsen)  
08.11.96 Udadvendte IT-investeringer giver pengene 

tilbage på rekordtid 
Jyske erhvervsledere fik gode råd om Internet og IT-investeringer ComputerWorld (Jesper Danscher)  

08.11.96 Spørge-Jørgen er på vej via Internet Undersøgelser med særlige intelligente spørgeskemaer vil kunne give 
virksomhederne de svar, som de ikke kan få med et kostbart data 
warehouse, spår Edward O’Hara 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

08.11.96  Tandem giver handel på Internet et løft med ITP Med teknologien ITP (Internet Transaction Processing) vil Tandem 
forvandle Internettet til et interaktivt handelshus med køber og sælger i 
online kommunikation 

ComputerWorld (Klaus Krabbe)  

08.11.96 Net-bank må ned på jorden Verdens første Internet-bank må ændre strategi. Kunderne svigtede ComputerWorld (Dorthe Toft)  
08.11.96 Tvivl om Internet-handel Tre ud af fire IT-chefer mener sikkerheden på Interenet er et problem ComputerWorld (Deloitte & Touche) 
10.11.96 Scientology i hellig krig på Internettet Skrifter der er så hellige, at kun den inderste kreds i Scientology-sekten må 

se dem, er nu frit tilgængelige på Internet. Det har kastet Scientology ud i 
stadig flere juridiske opgør med computerfreaks, der mener, at sektens 
inderste væsen skal udstilles i ytringsfrihedens navn 

Berlingske Tidende (Hans Jørgen 
Nielsen og Christian Kjær) 

10.11.96 Biler på elektronisk motorvej Direkte transmission fra nyhedspræsentationer og specifikationer på gamle 
biler er blot en lille del af, hvad entusiaster kan finde på Internet 

Berlingske Tidende (Thorkil Sevelsted) 

10.11.96 Baked beans and bacon from a hole in the wall “Give me a piece of the transaction business and the banks are history”  - 
Bill Gates 

Independent on Sunday 

10.11.96 It’s wide, it’s a web, but what’s it for? Petrified of being left behind, British compnies are rushing to get wired. 
Netties can now access a whole new PR universe 

Independent on Sunday 
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13.11.96 De cybernationale Internet ændrer grundlaget for verdenshandel hævder USA-professor Mary 
C. Cronin i bogen “Global Advantage on the Internet” 

Jyllands-Posten (Nils Ulrik Pedersen) 

13.11.96 Ålborg-virksomhed udfordrer giganten 
Microsoft via Internet 

Alle Hugin’s aktiviteter foregår via Internet. Har kunder i over 20 lande og 
kontakter i mere end 80 lande 

Jyllands-Posten (Nils Ulrik Pedersen) 

13.11.96 Software til Internet-shopping Software gør det lettere at gennemføre erhvervstransaktioner via nettet  Jyllands-Posten, AP 
13.11.96 Golfkrigs-dokumenter på Internet 226 dokumenter bliver igen offentliggjort Jyllands-Posten, AP 
13.11.96 Internet-lov på vej i Malaysia Skal regulere informationsstrømmen Jyllands-Posten, Reuter  
13.11.96 Øget handel via Internet Sikker betaling baner vejen for handel via Internettet Jyllands-Posten (Niels Sandøe) 
14.11.96 Nettet kryber Analysefirma hævder at antallet af brugere på Internettet er vildt 

overdrevet 
Jyllands-Posten (Kim Ludvigsen) 

14.11.96 Forestillinger om det digitale århundrede Langt de fleste har fået Internettet galt i halsen og tror, at de kan tjene 
penge på det, siger den amerikanske net-guru Esther Dyson. Internettet 
handler først og fremmest om demokrati, uddannelse og udvikling 

Politiken ( Pernille Tranberg) 

14.11.96 Gebyr på selvbetjening Fonas nye virtuelle butik på Internettet er dyrere end de rigtige butikker på 
trods af selvbetjening, og priserne rummer fejl 

Politiken (Bjørn Gravsholt) 

14.11.96 Få en digital date Elektroniske kontaktannoncer er populære, og der er tæt trafik på en ny 
service “Under Uret” 

Politiken (Pernille Tranberg) 

14.11.96 Nyheder uden nytænkning Tre nye, danske dagblade er kommet med på Internettet og flere er på vej. 
Men kun Jyllands-Posten har tænkt i nye baner 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

15.11.96 Henstiller at oplysninger fjernes fra Internet Registertilsynet har taget hul på sagen om den 20. almindelige vurdering 
på Internettet. Afgørelsen af de principielle hovedspørgsmål mangler. 
Sagen skal først i registerrådet 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov)  

15.11.96 Internet som globalt client/server-system Ny grundarkitektur kan forvandle Internet til et gigantisk client/server-
netværk, der er meget mere end browsing.ORB’en hjælper til den totale 
systemintegration 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

21.11.96 Teknologiskræk i den danske bogverden Udgivelse på Internettet er fremtiden for smalle udgivelser og 
undervisningssektoren 

Politiken (Peter Guertler, HP Danmark) 

22.11.96 Universiteternes undervisning snart på Internet IBM Global Campus er en samling af produkter, der skal give 
universiteterne mulighed for at udnytte undervisning som teknologistøttet 
undervisning 

ComputerWorld (Lotte Davidsen)  

22.11.96 Jagten på Internet-annoncekroner Internet tilbyder helt nye muligheder for billig og målrettet annoncering, 
men selv i USA bruger annoncørerne endnu kun én promille af deres 
budgetter på det interaktive medie 

ComputerWorld (Carsten Hejndorf) 
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22.11.96 Forskningsministeriet vil give individuel 
information på Internet 

Få din egen hjemmeside hos Forskningsministeriet, hvor du kan få de 
informationer, du selv ønsker at modtage fra ministeriet 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

22.11.96 Svært at gardere sig mod net-terrorister Computere på Internet er magtesløse over for elektronisk chikane ComputerWorld (Jens Nielsen)  
22.11.96 Syndflod oversvømmer Internet computere En teknik kaldet SYN flooding oversvømmer servere på Internet med 

“halv-åbne” forbindelser, så serverne i sidste ende kan risikere at gå ned 
ComputerWorld (Tune Kristensen) 

22.11.96 Web-job savner saft og kraft De fleste finder jobannoncer på nettet mangelfulde ComputerWorld  
22.11.96 Internet skal sikre Post Danmark arbejde 

fremover 
Interaktiv web-side første skridt i udvikling, der skal sikre postvæsenet 
arbejde i fremtiden 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

29.11.96 Køb en butik Det er noget hurtigere at etablere sig en virtuel butik på Internet end i 
virkeligheden. 

ComputerWorld (Dorthe Toft) 

29.11.96 United Airlines bag et nyt rejsebureau på 
Internet 

SAS-partneren, United Airlines, giver fra starten af 1997 kunderne 
mulighed for at booke flybilletter, hoteller og udlejningsvogne via sin 
Web-site. 

ComputerWorld (Dorthe Toft) 

29.11.96 Ulovligt at surfe på Internet Ophavsretsloven tager ikke højde for den måde, Internet fungerer på. Ved 
at besøge en hjemmeside tager man ufrivilligt digitale kopier på sin 
harddisk, og det er ikke tilladt 

ComputerWorld (Martin von Haller  
Grønbæk og Kasper Heine) 

29.11.96 En uges fortrydelsesret ved handel i Internet-
butikker 

Virksomheder med Internet-ambitioner skal passe på, at de ikke i euforien 
over den nye, spændende salgskanal glemmer elementære regler om 
forbrugerbeskyttelse. I Internet-butikker er der fortrydelsesret ved 
fjernsalg, og det skal forbrugeren have at vide. Ellers kan han fortryde sit 
køb, når computeren trænger til udskiftning. 

ComputerWorld (Martin von Haller  
Grønbæk og Kasper Heine) 

04.12.96 Velmøbleret homepage System 8 har placeret sig helt i toppen blandt de bedste danske firmaer på 
Nettet. 

Jyllands-Posten (Jan Skøt Petersen) 

04.12.96 Løn: En dollar Beskrivelse af pcOrder.com - en Internetbaseret virksomhed Jyllands-Posten (Keld Louie-Pedersen) 
04.12.96 Plan om professionelt Net-målesystem Nyt dansk Internet-initiativ vil gøre netaktiviteter målbare og troværdige 

samt forsøge at fastlægge annoncepriser. 
Jyllands-Posten (Nils Ulrik Pedersen) 

04.12.96 Web-annoncer: Købers marked Aim-Nielsen og TMP, som netop har lanceret den første seriøse plan om 
Internet-måling i Danmark, håber at kickstarte annoncemarkedet på 
Internet, som ifølge gængs opfattelse har enormt potentiale. Spørgsmålet er 
imidlertid, om det allerede er for sent. 

Jyllands-Posten (Nils Ulrik Pedersen) 

04.12.96 Reklamekrise på Internettet Mange udgivere er mere end villige til at give lange gratis prøveperioder til 
annoncører på Internet 

Jyllands-Posten (Nils Ulrik Pedersen) 
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06.12.96 Post Danmark åbner interaktiv Web-side Postvæsenet ind i teknologisk satsning, der skal sikre selskabet i en 
teknologisk tidsalder. 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

06.12.96 Handelshøjskoleelever med elektronisk net Studerende på ny cand. ling.merc.-uddannelse i kommunikation og 
formidling får egne pc'er som forsøg. 

ComputerWorld (Lotte Davidsen) 

06.12.96 Ballerups borgere bruger stadig Internet på 
biblioteket 

Bibliotek 2001, det elektroniske bibliotek, kørte som forsøg i tre måneder i 
forsommeren. 

ComputerWorld (Lotte Davidsen) 

06.12.96 Bedre samarbejde med rige hjemmesider Hjemmesider udviklet til samarbejde mellem virksomhedens ansatte gør 
vidensstrømmen mere synlig 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

06.12.96 Kraftigt Internet til svenskernes 4.000 svenske husstande får næste år supermodem. Om otte år skal alle 
husstande kunne få dem. 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

06.12.96 Harme over navnepirat Dansk Dataforening advarer mod at lade sig presse af firmaer, der opkøber 
danske internationale Internet-navne og sælger dem videre. 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

06.12.96 Åben Alta Vista lukket i Sverige I august lovede Telia søgemaskinen Alta Vista første oktober. Forsinket. I 
oktober sagde Telia november. Forsinket. I december siger Telia nu. 
Forkert. 

ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

06.12.96 Internet i små virksomheder Landets små virksomheder synes at fravælge Internet på grund af 
manglende viden om nettets muligheder, og det synes Det Danske 
Handelskammer er uheldigt. 

ComputerWorld (Dorthe Toft) 

06.12.96 Internet-filter EU's teleministre ved sidste uge en ikke bindende resolution, der opfordrer 
EU's 15 medlemslande til at anvende filtrering på Internet. 

ComputerWorld (IDG) 

06.12.96 Priskrig på Internet-takster næste år Danskerne får om få måneder tilbudt minutpriser på Internet, der er op til 
40 procent lavere end hos Tele Danmark. 

Communications World (Kim Marquart) 

06.12.96 Internettet overlever Hvem har ansvaret, markedskræfterne bestemmer, Internet vil altid fungere 
og du er medansvarlig sige Birgitte S. Olsen, formand for Foreningen af 
Internet Leverandører. 

Communications World (Kronikken af 
Birgitte S. Olsen) 

06.12.96 @narki på internettet Net-advarsel. Danske virksomheder og organisationer overhales på 
internettet af andre, der vil spinde guld på at komme først. 

Weekend Avisen (Kresten Tommerup) 

13.12.96 Puberteten plager Internet Hvad betaler man for? Hvad må man skrive? Er det sikkert? Hvem 
bestemmer? Hvordan køber og sælger vi? Hvem ejer navn og nummer? 
Hvor blev båndbredden af? 

ComputerWorld (Torben B. Sørensen) 

13.12.96 Hvor Intet net har været før Redaktøren af Network World i USA, Charles Bruno, har interviewet 
manden, der betragtes som Internets fra.  

ComputerWorld (Charles Bruno) 
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13.12.96 Erhvervslivet i Næstved lurepasser Næstved kommune har sit eget Internet med oversigter over en vrimmel af 
lokale informationer. Men selv om interessen er til stede, er det lokale 
infosamfund stadig tyndt befolket. 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.12.96 Næste års udfordring: Internet til alle Forskningsminister Frank Jensen ser i dette interview tilbag på året, der gik 
og afslører regeringens fokus i det nye år. 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

13.12.96 Jagten på guldet går gennem overvågning af 
Web-siden 

Netovervågning giver firmaer, som Easy Freight, oplysninger om kundens 
behov og vaner. 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

26.12.96 Hver ottende netter i DK Hele 88 procent bruger aldrig nettet Politiken (Henrik Palle) 
26.12.96 Web-tv er en død sild Et amerikansk analysefirma konkluderer, at fremtiden for de nye web-tv-

apparater ser sort ud 
Politiken (Kim Ludvigsen) 

26.12.96 Ingen midler mod ulovligt medicinsalg De danske myndigheder magtesløse over for handel på Internettet Politiken (Berit Andersen) 
26.12.96 Farlig medicin på Internettet Danske apoteker vil have Sundhedsstyrelsen til at gribe ind over for 

ulovlig handel på computer-netværk 
Politiken (Berit Andersen) 

26.12.96 Det digitale universitet Internet-baseret fjernundervisning i kommunikation styres fra Roskilde 
Universitetscenter. Men fysisk set har de studerende til huse i den 
bornholmske landsby Svaneke 

Politiken (Bjørn Gravensholt) 
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 Artikler - telekommunikation 
 

Dato Titel Fokus Kilde 
Nov. 94 Telecommunications reforms: Options, models, 

and global challenge 
Continued internationalization of telecom providers and services allows all 
countries to participate in a new global order 

IEE Communications 

Nov. 94 The role of telecommunications as a catalyst for 
qualitative change 

Malta’s telecommunications infrastructure is catalyst for a qualitative 
change in the service sector of the economy 

IEE Communications 

Nov. 94 Liberalization and tariff legislation in Chile Chile has experienced successes and several mistakes, as the country 
struggles with the telecommunications revolution 

IEE Communications 

Nov. 94 Telecommunications development in Tanzania Tanzania has set a goal of one telephone per hundred people by the year 
2000 

IEE Communications 

Nov. 94 Seeking sustained development in the 
“Infrastructure of infrastructures” 

Growth of the telecommunications infrastructure has been given impetus 
through the Philippines 2000 plan  

IEE Communications 

Nov. 94 The missing link and vision 2000 Indonesia’s goal is well-developed telecommunications infrastructure that 
provides high-quality service for everyone 

IEE Communications 

Nov. 94 Development of telecommunications in Ukraine The PTT Ministry of Ukraine has developed a plan that details 
development activities through the year 2005 

IEE Communications 

Nov. 94 Telecommunications in Brazil: The role of the 
private sector 

There are opportunities for the participation of private capital in many 
niches of the telecommunications field in Brazil 

IEE Communications 

Nov. 94 Telecommunications’ role in national 
development in Ghana 

In Ghana widespread availability of telecom services will promote 
advancement and decentralization of government 

IEE Communications 

Nov. 94 The UTI’s role in the restructuring revolution The UTI recognizes a twofold mission: monitoring regulatory and 
technological development and linking restructuring changes to basic 
telecommunication development needs 

IEE Communications 

Nov. 94 Telecommunications sector reform Once a government is persuaded that encouraging new service suppliers is 
likely to close the gap between demand and supply, hard choices must be 
made about how to proceed 

IEE Communications 

Nov. 94 Network planning for third generation mobile 
radio systems 

The success of UMTS relies on the development of a flexible air interface, 
efficient coding techniques, and handiest technology, as well as a system 
that can support the underlying technology and interface with other 
networks 

IEE Communications 
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Nov. 94 UMTS integrated with B-ISDN Is critical that the integration of the fixed and mobile telecommunication 
systems succeeds, requiring B-ISDN to support features that provide 
mobility services to users 

IEE Communications 

03.02.95 Telia vil være telefonselskab i Danmark Telia vil ind på det danske marked som alternativt telefonselskab. Om 
nødvendigt uden danske samarbejdspartnere 

ComputerWorld (pla) 

marts 95 Kampen om din telefonsamtale Om senest tre år ophæves det danske telemonopol - og så kan vi få 
amerikanske tilstande, hvor telefonselskaber overvælder os med tilbud, 
rabatter og uoverskuelige prissammenligninger - og lave priser 

Samvirke (Mogens Rubinstein) 

26.04.95 Tre arrige rivaler på tele-markedet De udenlandske telegiganter AT&T, France Telecom og Telia har 
strategien klar til kampen om Tele Danmarks milliardmonopol 

Politiken  
(Dag Holmstad) 

26.05.95 Lettere nummerforvirring hos Tele Danmark Tele Danmark forsøger at sælge specielle telefonnumre som koncept. Men 
teknikken og kunderne har svært ved at finde ud af de nye numre 

Communications World (Pia Lykke 
Andersen) 

26.05.95 Nye modeller til et gammelt net Så længe kunderne vil bruge NMT vil Nokia sælge mobiltelefoner til det 
analoge net. To nye bærbare sendes på markedet 

Communications World (Pia Lykke 
Andersen) 

26.05.95 Telia til hoveddøren Ved køb af aktiemajoriteten i Stofa har Telia sikret sig adgang til 130.000 
danske husstande 

ComputerWorld (pla) 

16.06.95 Regeringen villig til at fremskynde frit 
telemarked 

Hvis telepolitikken bliver klar er forskningsministeren villig til at åbne for 
et frit telemarked før 1998, som er EU’s krav 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

16.06.95 Frank Jensen vil stramme grebet om Tele 
Danmark 

Regeringen vil holde stram snor i Tele Danmark for at sikre reel 
konkurrence, men det bryder Tele Danmark sig ikke om. 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

26.06.95 Wireless data: Still trapped in the ozone It must overcome glitches, costs, and cultural resistance Business World (Peter Coy) 
26.06.95 Faster phone networks? Any decade now... Upgrading local service is hampered by 60-year-old laws - but Congress 

may take action 
Business World (Catheriine Arnst) 

09.10.95 The thoughest job in Europe Can Ron Sommer transform bloated Deutsche Telekom in time? Business Week (Karen Lowry Miller) 
18.09.95 The Last Frontier Phone frenzy in the developing world is charging up the telecom industry Business Week (Catherine Arnst) 
30.09.95 The death of distance A Survey of Telecommunications The Economist 
02.10.95 What is privatization anyway? Why privatize, how much privatization has taken place so far and what is 

the downside? 
The Wall Street Journal (Michael Allen) 

02.10.95 Growing pains surprise telecom industry Phone giants grid for global battle, grab markets, staff The Wall Street Journal (Richard L. 
Hudson) 

02.10.95 The big deals Country by country breakdown The Wall Street Journal 
06.10.95 Banks go to the source to cut phone bills Communication companies find alliens in major customers The Wall Street Journal  
16.09.95 The picket line France Télécom The Economist 
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25.01.96 Danmark i front på IT-området Kraftige prisfald på informationsteknologi og telekommunikation styrker 
de mindre virksomheders internationale konkurrenceevne 

Børsen (Heinz Andresen)  
Tillæg Børsen 100 år 

26.01.96 Antennerne ude i Aalborg Stor interesse for forsøg med at koble antenner sammen på Center for 
Person Kommunikation i Aalborg 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

26.01.96 Forbrugerrådet kritiserer takster Det er for dyrt at ringe til mobiltelefoner, mener Rådet og foreslår at 
mobilfolket selv skal betale gildet 

Communications World (Jørgen M. 
Rasmussen) 

26.01.96 Telekonkurrence kan føre til monopol Erfaringer fra andre lande Communications World (Bo Danielsen, 
A. Management) 

26.01.96 Opkaldsafgift gør Tele Danmark Mobil til et dyrt 
bekendtskab 

50 ørepr. data/fax opkald - dyrt ved små portioner data over GSM-nettet Communications World (Jesper 
Danscher) 

01.02.96 Stop Tele Danmarks overpriser Danskerne betaler overpris på 92% i forhold til Norge Tænk (Peter Nedergaard) 
02.02.96 Tele Danmark vinder polsk mobil-licens Har desuden modtaget en forespørgsel fra polakkerne, om eventuel 

medvirken ved privatisering af det statslige teleselskab 
Børsen (Steen L. Jensen) 

02.02.96 Alcatel har dansk GSM-succes Alcatel fik i 1995 sit gennembrud på det danske marked - 53.000 enheder 
solgt svarende til en markedsandel på 15% 

Børsen (Erik Bøgh) 

02.02.96 En million på fransk GSM-net Frankrig ved at indhente sit efterslæb Børsen (G.A.) 
02.02.96 Fra IT-trepartsmøde til sololøb Regeringen annoncerer egne IT-initiativer på tværs af arbejdsmarkedets 

parter 
Børsen (Anders Krab-Johansen) 

02.02.96 OK til teleforlig Tyske regering godkendt kommunikationslovforslag Børsen (RB) 
02.02.96 Mobil-abonnenterne er også en slags forbrugere Det er ikke mobil-abonnenternes skyld at telefontaksterne er høje ComputerWorld (Andreas S. Birkerød) 
09.02.96 Digitale kejsere truer demokratiet Bit’ens udbredelse ophæver de traditionelle grænser mellem teleselskaber, 

underholdningsproducenter og computerindustri 
ComputerWorld (Arne R. Steinmark) 

09.02.96 Erhvervsministeren har fået egen fax i bilen  Erhvervsministeren har som en af de første fået sin ministerbil udstyret 
med en miniversion af det elektroniske kontor 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

13.02.96 DSB 10 bud på telefremtiden Børsen (Poul Hilbert) 
13.02.96 Han sover med en computer Televirksomhed i Sønderborg er et rigtigt erhvervseventyr Politiken (Ib Konrad Jensen) 
13.02.96 Liberalisering ventes at skabe fire-fem helt store 

koncerner: Bunkebryllup på vej blandt de 
amerikanske telegiganter 

Liberaliseringen af den amerikanske telesektor har givet frit slag for de 
forskellige typer selskaber til at begive sig ind på hinandens områder. 
Alliancer på kryds og tværs var ventet, og er først begyndt at vise sig nu 

Børsen (Vibeke Hjortlund) 

21.02.96 IT-flyet venter ikke på Danmark Mødet med den amerikanske informationsteknologi har været både 
spændende og skræmmende, skriver en dansk erhvervsmand, der er vidne 
til hvordan dagliglivet ændres med lynets hast 

Børsen (Kurt Nybroe-Nielsen) 



Fejl! Typografien er ikke defineret.  227 
 

Morten Rask og Kenneth Skræm  International M@rkedsføring på World Wide Web 

23.02.96 Rigsdagen blokerer Telias økonomiske strategi Den svenske rigsdag vil bevare fuld kontrol over Nordens største 
teleselskab. Men selskabet vil på børsen - jo før, jo bedre 

Communications World (Niels Møller) 

23.02.96 EU kulegraver dansk-belgisk telehandel Tele Danmarks økonomiske engagement i Belgien under mistanke for at 
være i strid med EU-regler 

Communications World (Niels Møller) 

23.02.96 Glansen går af mobiltelefonien Sværere at tjene penge på det europæiske mobiltelefoni-marked Børsen (Heidi Amsinck) 
01.03.96 De slås om 11 milliarder kroner Der skal mange tal til at beskrive det store og stadigt voksende marked 

folketinget slipper fri til sommer. Kampen om pengene er begyndt 
ComputerWorld (Niels Møller) 

01.03.96 Efter liberaliseringen: Billigere telefon til private Nye tilbud og lavere priser til private forbrugere. Tele Danmark forbereder 
ingen prisnedsættelser til erhvervslivet, når telefonsamtalerne liberaliseres 
fra juli 

ComputerWorld (Niels Møller) 

01.03.96 Danskerne bedst til at tjene penge Telia og France Télécom omsætter langt mere end Tele Danmark, men er 
dårligere til at tjene penge 

ComputerWorld (Niels Møller) 

01.03.96 For mange ansatte Tele Danmark ComputerWorld (Niels Møller) 
04.03.96  Vi bør selv have en PC-teknologi Rapport advarer mod udlandet Politiken (Nina Kragh) 
06.03.96 Salg af Datacentralen - monopol eller 

konkurrence 
Tilbuddene fra IBM og CSC skal afleveres i morgen Børsen (Poul Hilbert) 

06.03.96 Tele Danmark i top med tjekkisk GSM-tilbud Det tjekkiske økonomiministeriums bedømmelseskomité for den løbende 
GSM-licitation bebuder, at det vindende konsortium vil blive udpeget 14. 
marts 

Børsen (Henrik Houtved) 

06.03.96 Mod nye tele-højder Tele Danmarks kurs 344 Børsen (Kristoffer Høst-Madsen) 
08.03.96 Ny stærk alliance på udlandstelefoni Tele Danmark og installations- og servicevirksomheden Semco vil 

samarbejde om at levere billigere samtaler til mindre kunder  
Børsen (Rasmus Dalsgaard) 

08.03.96 Mobil datatransmission er et reelt alternativ Multislot-teknologien kan teoretisk øge transmissionshastigheden på 
mobilnet. Videobilleder via GSM-net 

ComputerWorld (Peter Scheuer, 
konsulent Price Waterhouse) 

10.03.96 Dyre og dårlige mobiltelefoner Lydkvaliteten er generelt ringe viser test af en række populære mærker Politiken (Michael Rothenborg) 
11.03.96 Tele Danmark holder prisen Tele Danmark udnytter prisloftet til sidste øre og har udsat nye prisfald til 

1. juli 
Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

11.03.96 Tele Danmark mangler at gøre lovpligtigt 
prisfald op 

Tele Danmark mangler at aflevere endelige redegørelse Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

12.03.96 Tele Danmark i Norge Aktiekøb i satellitselskabet NSAB Politiken (Pol) 
12.03.96 Tele Danmark får spioner Indhenter oplysninger om konkurrenter  fra KIA Politiken 
15.03.96 Udlandssamtaler er guld værd Faste linier til udlandet koster kassen Politiken 
15.03.96 Tele Danmark vraget som partner i Tjekkiet Valgte i stedet tysk og italiensk selskaber Politiken (RB) 
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15.03.96 Tele Danmark angriber ny lov Utilfredshed med at selskabets monopol ophæves om fire måneder Politiken (Ib Konrad Jensen) 
16.03.96 Tele-priser helt I top Danmark det dyreste land at oprette og ringe lokalt Politiken (RB) 
18.03.96 Tele Danmark i nyt aggressivt fremstød Selskabet præsenterede i går sit regnskab med et overskud på 5,5 mia. kr.  Politiken (Ib Konrad Jensen) 
18.03.96 Ringe tro på monopolbrud Høringssvar betegner udspil ti ny telelovgivning som upræcis og 

utilstrækkelig 
Politiken (Ib Konrad Jensen) 

18.03.96 Misbrug af OECD-tal Tele Danmark ikke verdens 4. billigste teleselskab Politiken (RB) 
19.03.96 Industrigruppe vil af med Sonofon-andel Incentive skuffer aktionærerne trods resultatfremgang Politiken (Claus Skovhus) 
20.03.96 Tele Danmark tjener 25 øre pr. samtale-minut Konkurrencen lader vente på sig - trods milliardoverskud går taksterne 

ikke ned generelt 
Politiken (Ib Konrad Jensen) 

20.03.96 Be-Tal som et vandfald Tele Danmarks reklame om selskabets priser er misvisende, mener 
Forbrugerrådet 

Politiken (Michael Rothenborg) 

21.03.96 Sonofon trak den gale vej Dyk i GN Store Nord Politiken (Claus Skovhus) 
22.03.96 Tele Danmark vil have Telestyrelsen stækket Tele Danmark står alene med meget liberale synspunkter. Den øvrige 

branche kræver statslige indgreb i det kommende fri marked for 
telekommunikation 

ComputerWorld (Niels Møller) 

22.03.96 Kapløbet om de sidste kilometre Giganter knokler for at opfinde teknikker, der skal gøre det frie telemarked 
til virkelighed. Telefoni over kabel-TV og bredbånd over gammeldags 
telefonkabler er begge på trapperne 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

22.03.96 Telefoni på kabel-TV er svært “Cablephone”-produkter er vanskelige at fremstille og bliver dyre i starten. 
Producenterne bruger egne standarder 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

22.03.96 Svenskere vil forbedre Nokias Communicator Produktudvikling ComputerWorld 
22.03.96 Svag stigning i danskernes telefonforbrug rekordresultat for Tele Danmark, der forbedrede overskuddet med en 

milliard kroner trods svag omsætning 
ComputerWorld (møl) 

22.03.96 Danskeren ringer billigere end andre EU-borgere Grundig sammenligning af priserne frikender Tele Danmark for at have 
kunstigt, opskruede takster 

ComputerWorld 

22.03.96 Nye danske telefoner solgt i Østen Kirk Telecom med to nyskabelser, fik millionordre fra Hong Kong-firma ComputerWorld (Kim Marquart) 
23.03.96 Brede rammer for tele-lovgivning EU: de enkelte lande kan selv tilrettelægge spillereglerne ved 

forsyningspligten 
Politiken (Ib Konrad Jensen) 

24.03.96 Løse forbindelser ved Privatisering af tysk 
Telekom 

Tekniske pinligheder og politiske slagsmål kan bringe den kommende 
privatisering af Telekom i fare. Selskabet har i forvejen et dårligt ry. 
Prisliste 

Berlingske Tidende (Ole Bang Nielsen) 

24.03.96 Tale er guld Tele Danmark viser rekordoverskud, danskere ringer som aldrig før. 
Telefonkulturen 

Berlingske Tidende (Henrik 
Dannemand) 
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26.03.96 Liberaliseringen i telesektoren nås næppe Branchen lægger pres på politikerne Politiken (Ib Konrad Jensen) 
27.03.96 Mønttelefoner mangler prisskilte Mønttelefoner er fire gange dyrere end telefonen derhjemme Politiken (Rune H. Jensen) 
29.03.96 Uklare tal fra Tele Danmark De danske teletakster er ikke så lave som Tele Danmark gør dem til ComputerWorld (Andreas S. Birkerød) 
29.03.96 EU efter ufin telefonlås Mobilkunder stavnbindes Politiken (Ib Konrad Jensen) 
01.04.96 Britiske tele-giganter i fusion BT og C&W fusionerer muligvis Politiken (RB) 
12.04.96 Snakkesaligt broderfolk Sverige er det land i Europa med flest mobiltelefon-abonnenter ComputerWorld (CW Sweden/bm) 
12.04.96 Første mobil-overskud Tele Danmark Mobils første overskud Politiken (RB) 
14.04.96 Den ultimative tro på markedet New Zealands forskningsminister nærer en dyb mistillid til politikere. 

Maurice Williamsons politiske trosbekendelser kort: Konkurrence og 
kunder: Han er næsten fuldblods liberal. Williamson bekymrer sig nemlig 
for de svage, og så mener han, visse politikere burde skydes 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

14.04.96 New Zealands barske mirakel Med socialdemokrater i spidsen har det lille land på den anden side af 
jordkloden vendt op og ned på velfærdssamfundet. Kuren 
hedprivatiseringer, skattelettelser, afskaffelse af tilskud til landbrug og 
industri og mere ansvar til den enkelte 

Politiken (Hans Drachmann) 

18.04.96 Fiks, fax og funktionel Hewlett Packards kommunikationscentral i lommeformat har det hele Politiken (Henrik Palle) 
18.04.96 Minister vil sikre telefonkunder Nyt regelsæt skal styrke forbrugerne muligheder for at komme igennem 

med argumenter i klagesager 
Jyllands-Posten (Dag Holmstad) 

19.04.96 Danskere arbejder mere hjemme Politikere er teknologiske pionerer, når det gælder distancearbejde. Der 
sker også et skred hos erhvervslivet, men kontorerne bibeholdes. De 
ansatte forlænger arbejdsdagen nå PC’en rykker ind i hjemmet 

Communications World (Kim Marquart) 

19.04.96 Høj sikkerhed og lave telefonudgifter Selv om forsikringsagenternes nervetråde til hovedsædet er telefonnettet, 
er telefonregningen ikke vokset 

Communications World (Kim Marquart) 

19.04.96 25 øre bliver til 46.440 kroner årligt Siden 1. april har Sonofon kræver 25 øre pr. opkaldsforsøg også for 
datakunder. Det betyder mere end dobbelt så stor telefonregning viser 
regneeksempel. Til gengæld falder prisen for TDM, så selskaberne nu står 
lige 

Communications World (Jesper 
Danscher) 

19.04.96 Bipperen skal have kultstatus Tele Danmark vil gøre personsøgeren til et fænomen blandt modebevidste 
danskere 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Nyt personsøgesystem på vej Computere med indbygget personsøger er en del af fremtidens tilbud om 
software-opgraderinger 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Superregnskab fra Telia På trods af stigende konkurrence slår omsætningsstigningen hos Telia 
direkte igennem på bundlinien 

Communications World (Niels Møller) 
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19.04.96 Ingen tele-konkurrence før år 2000 Ved årtusindskiftet behersker Tele Danmark stadig mere end 80% af 
markedet for telefonsamtaler. Den danske konkurrence er stærkere på 
hjemmebane end de udenlandske konkurrenter 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Tele Danmark udfordrere savner penge En meget blandet flok står parat til at snuppe hver sin del af det snart frie 
telemarked 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Seks nye love liberaliserer tele 1. juli er markedet for telekommunikation åbent for alle. Men ikke helt frit. 
Staten vil regulere markedet, så Tele Danmarks fordelagtige udgangspunkt 
svækkes 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Stram statskontrol over det frie marked Nye telelove sætter den fri konkurrence under administration. En 
tommetyk lovpakke sørger for stram statsstyring af markedet 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Sådan opdager man, om telefonselskabet er for 
dyrt 

At sammenligne priser og takster hos forskellige landes telefonselskaber 
svarer ofte til at veje fjer og bly som lige. IT-ministeren vil have EU til at 
lave en tilbundsgående analyse 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Derfor kan EU’s tal ikke sammenlignes At sammenligne udgifterne ved at bruge telefonen i flere lande ud fra 
oplysninger om “lokaltakst”, “abonnementsudgift” m.v. giver ikke en 
fornuftig mening. Udover forskellige valutaer er andre benævnelser meget 
forskellige. Eksempler 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Et tele-billigt land for erhvervslivet Norge og Finland er en anelse billigere end Danmark, når erhvervslivet 
løfter røret 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Würtzen kan hæve priserne 20 procent Monopol sælger telefonsamtaler for billigt. Lokaltaksten kan sættes op 
med 20 procent skønner teleanalytiker 

Communications World (Niels Møller) 

19.04.96 Strøm af utilfredse telefonkunder Hundredvis af telefonkunder melder sig ind i forening for 
telefonabonnenter 

Jyllands-Posten (Flemming Tait Svith) 

19.04.96 Opringning sparede 40.000 kr.  Telefonregning reduceret Jyllands-Posten (pewi) 
19.04.96 Danskere vil ringe billigere Afvisning af Tele Danmarks ønske om harmonisering af taksterne Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
19.04.96 Telefonstorm over Europa Udbredelse af digitale mobiltelefoner ComputerWorld 
19.04.96 Besværlig mobil-teknologi Det er svært at være mobil - men sværere ikke at være det ComputerWorld (Mette Søeborg) 
19.04.96 Fri proces mod Tele Danmark Fri proces til telefonabonnenter, hvis der er mulighed for at vinde sagen. 

Telefonregninger 
Jyllands-Posten (Flemming Tait Svith) 

19.04.96 Eksperter tjekker Tele Danmark Ministerindgreb i sagen om tårnhøje regninger Politiken (Berit Andersen) 
19.04.96 Fik telefonregning på 42.000 Boykotter Tele Danmark  
20.04.96 Tæt på teleaftale Global aftale Berlingske Tidende 
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22.04.96 Svært at vælge mobil-abonnement Mobiltelefonselskaberne har en lang række tilbud til kunderne. Men det 
kan være svært at træffe det rigtige valg 

Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

25.04.96 Født bærbar Newton er ikke længere en særling og indfrier nu endelig løfterne om en 
visionær og brugervenlig lommecomputer 

Politiken (Peter Gersmann) 

26.04.96 Abonnenter vil med i det nye tele-kundenævn Utilfredshed med udtalelser om at ændringer i bevisbyrden kun kommer til 
at gælde fremtidige regninger 

Jyllands-Posten (Flemming Tait Svith) 

26.04.96 IT-branchen advarer mod telelov Tele Danmark kan fortsætte med unfair konkurrence Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 
26.04.96 Ekspert: 5000 telefolk skal fyres Fusion med internationale teleselskaber må overvejes Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 
26.04.96 Danadatas sidste år med underskud De første to år under Tele Danmark har været turbulente for Danadata, der 

er vokset fra et par hundrede til knap 500 ansatte 
ComputerWorld (Jesper Danscher) 

27.04.96 Lettere at klage over for høje telefonregninger Flertal i Folketinget støtter uvildigt telefonnævn Politiken (Henrik Larsen) 
27.04.96 Tele-politisk tomrum i et halvt år Regulering: Handelskammeret, IT-Brancheforeningen og Dansk 

Dataforening er enige. Fra 1. juli til 1. januar 1997 vil der opstå et 
konkurrencemæssigt tomrum, hvor Tele Danmark får alt for frie tøjler 

Politiken (Kim Bach) 

27.04.96 Tilslutning til teleliberalisering Lovpakken der skal danne grundlag for et frit telemarked mødte meget lille 
modstand ved Folketingets førstebehandling 

Politiken (Reuters Finans) 

29.04.96 Tele-ansatte afviser risiko for fyringer Tror ikke på fyringer af 5000 ansatte  Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
Maj 96 Ved porten til det fri telemarked De sidste rester af 100 års telemonopol er ved at blive brudt Tele Tema 
01.05.96 Tele Danmark rationaliserer Rationaliseringsplan er ved at tage form. I næste måned ventes første 

udspil 
Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

01.05.96 Staten sender telefoni i udbud Staten vil skære millionbeløb af sin telefonregning Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen)  
01.05.96 Telefonpriser under pres Stat og kommuner er klar til at skifte telefonselskab hvis prisen er bedre 

end Tele Danmarks 
Politiken (Henrik Larsen) 

01.05.96 Dårlig kvalitet på linien Telefonen til brug til at overføre data møder stadig mere kritik, mens 
kabler finder frem 

Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

02.05.96 Telefonkunder skal sikres Det skal være billigere at ringe, og nemmere at klage Politiken (Michael Rothenborg) 
02.05.96 Telariet åbner i Århus år 2000 Projektgruppen bag Telariet i Århus regner med at kunne udskrive en 

arkitektkonkurrence i februar-marts 1997 
ComputerWorld (Jesper Danscher) 

02.05.96 Milliardlicitation over statens telefonbrug i 1997 Staten vil udnytte teleliberaliseringen til at få billigere teleydelser allerede 
næste år 

ComputerWorld (Chr.H.) 

02.05.96 Computeren skal narres til at tale i mobiltelefon GSM-telefoner og computere er sjældent på god talefod. Nu har danske 
forskere fundet en løsning, der kan gøre mobil datakommunikation 
smertefri 

ComputerWorld (Jens Nielsen) 
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02.05.96  Vinder-computere kommer om meget få år Computer-producenter og mobiltelefonfabrikker arbejder hver for sig på at 
udvikle fremtidens minicomputer 

ComputerWorld (Niels Møller) 

02.05.96 Regeringen vil skabe et socialt info-samfund Den nye handlingsplan for informationssamfundet sætter fokus på B-holdet ComputerWorld (Jens Nielsen) 
02.05.96 Flere telekabler under Øresund Konkurrence fører til overflod af kabler Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
02.05.96 Kontrol af telepriser Myndighederne skal have indflydelse på privatkunders telefonregning Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
04.05.96 Bedst og billigst teleservice til alle Berlingske Erhverv orienterer hver lørdag om nye love og lovforslag som 

er af betydning for danske virksomheders dagligdag 
Berlingske Tidende (Gert Andersen) 

06.05.96 France Telecom til salg Omdannes til aktieselskab Politiken (RB) 
07.05.96  Stor fremgang for CallBack  Brug af CallBack-systemer kan give store besparelser på udlandssamtaler. Jylland-Posten (Flemming Tait Svith) 
07.05.96 Mobiltelefonen bliver billigere med CallBack Kunder med fritidsabonnement kan spare 25% af telefontaksten i 

dagtimerne ved at ringe CallBack over USA  
Jylland-Posten (Flemming Tait Svith) 

09.05.96 Revolutionens dynamik Den største revolution siden dampmaskinen. Udvikling, politik, takster Politiken (Søren Berg) 
09.05.96 Telefonopkald røg på den forkerte regning Pensioneret museumsforvalter og grossist dokumenterer alvorlig systemfejl Politiken (Bjørn Lambek) 
10.05.96 Edb-afdelingen overtager telefonerne I takt med at telefonerne bliver digitale, smelter de mere og mere sammen 

med computeren. Det giver edb-afdelingen en ny arbejdsopgave 
ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

10.05.96 Tele Danmark erkender fejl i kunders regning 24 telefonopkald på forkert regning skyldes tekniker-fejl, siger selskabet Politiken (Bjørn Lambek) 
10.05.96 Tele Danmark på tilbagetog Flere af Tele Danmarks kunder får nedslag i deres regninger blot ved at 

true med at henvende sig Tele-abonnentforeningen af 1992 
Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 

10.05.96 24 fremmede samtaler var en menneskelig fejl En montør lavede en fejl Jyllands-Posten (Anton Rasmussen) 
10.05.96 Tele Danmark vil oprette nye selskaber, der giver 

særrabatter 
Overvejer at oprette helt ny enhed Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 

10.05.96 Direktørlønne steg 25% De fire koncerndirektører i Tele Danmark har i gennemsnit fået en 
lønstigning på 25 pct.  

Jyllands-Posten (mul) 

11.05.96 To menneskefejl udløste telefonkoks Tele Danmark vil indskærpe procedurerne efter Lyngby-sagen Politiken (Bjørn Lambek) 
13.05.96 Råd til flere telefonklager Kan give 6000 medhold efter nye måleregler Jyllands-Posten (Flemming Tait Svith) 
13.05.96 Uændret pris for telefonnotering Pris på 34 kr. bliver ikke ændret Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
14.05.96 Spanierne lider af mobiltelefonitis Har med flere års forsinkelse kastet sig over markedet Jyllands-Posten (Jens Ulrich Pedersen) 
15.05.96 Telefoncirkus i stedet for telefonservice Kundeservice og brugervenlighed var ikke netop de fænomener, som 

mødte en læser en formiddag, da han ville afvikle vigtige telefonsamtaler 
Jyllands-Posten (J.P. Kjær)  

15.05.96 Takster uden kontrol Tele Danmarks beskyldes for at malke kunderne på områder, hvor 
selskabet ikke er udsat for konkurrence. Staten har mulighed for  at 
kontrollere men gør det ikke 

Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

15.05.96 Prisfald på telefoni skubbes til næste år Når ikke at sænke priserne med 91 millioner Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
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17.05.96 Superkabel binder datacentre sammen 96 optiske fibre skal få Dan Computer Managements ny mainframecenter 
til at virke, som om det kun var en branddør væk fra det gamle i tilfælde af 
krig eller terror 

Communications World (Kim Marquart)  

17.05.96 Tele Danmark får forsyningspligt i Danmark Udvalg skal fastsætte maksimumpriser for at sikre, at borgerne får gavn af 
teleliberaliseringen 

Communications World (Christian 
Harbou)  

17.05.96 Prisfald for USA-samtaler Tele Danmark blandt de fedtede telefonselskaber i Europa Communications World (Kim Marquart)  
17.05.96 Tele Danmark lover bod og bedring 60 nye telefoni-produkter lanceres i år, hvis Telestyrelsen giver lov. 

Samtidig er lavere priser på vej 
Communications World (Niels Møller)  

17.05.96 Alle de nye teletjenester Tele Danmarks planer er fundet i et internt arbejdsnotat, som er bekræftet 
af selskabet. Flere af de nye produkter kræver tilladelse af Telestyrelsen, 
der endnu ikke har haft lejlighed til at udtale sig i sagen 

Communications World (Internt Tele 
Danmark notat)  

17.05.96 Landet hvor frihed betyder frihed Totalliberalisering og markedsøkonomi uden politiske hæmninger. Iveren 
efter at finde verdens mest frie telemarked fører om på den anden side af 
jorden 

Communications World (Niels Møller)  

17.05.96 Formue spildt på mobiltilskud Danmark stadig nummer sjok på mobilområdet sammenlignet med de 
andre nordiske lande 

Politiken (Bjørn Lambek) 

17.05.96 Telia bremser konkurrencen Professor i nationaløkonomi kritiserer det svenske teleselskab. Forslag om 
at dele Telia i to 

ComputerWorld (møl) 

17.05.96 Ny direktør fyrer 125 på Dancall Afmatning på mobiltelefonmarkedet får nyudnævnt dansk direktør til at 
fyre medarbejdere 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

17.05.96 Sonofon kritiserer telelove Lov om lave takster vil bremse for nye konkurrenter Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
18.05.96 Sonofon-protest mod tvungne takstfald Sonofon frygter konkurrence på teleområdet, hvis der indføres krav om 

procentvise realprisfald i forbindelse med teleliberaliseringen. “Det vil 
forhindre nye spillere i at komme ind på markedet”, siger adm. direktør 
Torben Svanberg 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

18.05.96 Tele Danmark-partner satser på mobil Det litauiske mobiltelefon-selskab Politiken (Reuter) 
20.05.96 Ring uden en krone - bystyret betaler I Litauens hovedstad er der ingen brug for “modtager betaler” når det bare 

er lokale samtaler 
Politiken (Mads Lindberg) 

20.05.96 Tele Danmark ændrer stil i klagesager Vil dog ikke fortælle hvilke typer der er mest almindelige Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
20.05.96 Gale regninger 200 kunder har fået deres regning fordoblet Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 
20.05.96 Kritik virker: Tele Danmark ændrer sin stil Vi vil være mere imødekommende og informative, og vi går væk fra det, 

man har kaldt en overlægeholdning, siger adm. Direktør Hans Würtzen 
Niels Kallesøe 
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26.05.96 Luftfartens rebel satser på discount Den britiske forretningsmand R. Branson har med købet af Euro Belgian 
Airlines kastet sig ud i et nyt eventyr 

Berlingske Tidende (Charles Goldsmith) 

27.05.96 Det grå selskab Topledelsen vil ikke flytte til Århus BT 
27.05.96 Tele-bosser har to domiciler Topledelsen vil ikke flytte til Århus BT (Michael Aae) 
31.05.96 Infrastruktur under opbygning Den elektroniske infrastruktur i Østeuropa er en broget blanding af gamle 

holdninger og nye planer. Fælles for hele regionen er dog at en kraftig 
udvikling er i gang 

ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

31.05.96 Ungarske mobiltelefoner i medvind Det ungarske mobiltelefonselskab. Pannon GSM, har på kort tid opnået 
stor succes. Blandt andet har Tele Danmark haft en finger med i spillet 

ComputerWorld (Henrietta Kjær) 

31.05.96 Østeuropa haler ind på os Telekommunikation i Østeuropa er en sektor i kraftig vækst ComputerWorld (Henrietta Kjær) 
31.05.96 Trådløse telefonbokse til Tanzania Et privat selskab etablerer trådløse, offentlige telefoner i Dar es Salaam ComputerWorld (Rebecca Sykes) 
31.05.96 BT og Cable & Wireless aflyser Igen fusion ComputerWorld (IDG) 
31.05.96 Kabelcertifikat til Kemp & Lauritzen Fik på netværksmesse tildelt stemplet “systemintegrator” ComputerWorld (Kim Marquart) 
31.05.96 Tele Danmark vælger Sun Sun Microsystems skal køre forretningen hos Tele Danmark Internet ComputerWorld 
31.05.96 Tele Danmark købte pragt-hus til Würtzen Tele Danmark bruger millioner af kroner på topledelsens modvilje mod at 

flytte til Århus 
BT (Michael Aae) 

Juni 96 Øretævernes holdeplads Tele Danmark er aktiv og tager initiativer PC World A.W. Christensen 
Juni 96 Gør dig fri Du bestemmer selv hvornår du kan træffes Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
Juni 96 MobilKompaniet Få mobiltelefon - uden at købe Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
Juni 96 Problemknuser “Kundeservice, goddag det er Susanne Larsen” Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
Juni 96 Telefon uden ledning Ingen hokuspokus - kun radiobølger Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
Juni 96 Mobiltips Sådan finder du et mobilnummer Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
Juni 96 Mobil-adresse Din mobiltelefon er kommet på Nettet Tele Danmark Mobil (A4 oversigt) 
03.06.96 Bruger-kritik af telefonrabat Kritik af Tele Danmarks rabatordning Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 
04.06.96 Rabatter skal fylde tele-nettet om natten Fra 1. Juli kommer en stribe nye rabatter Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
04.05.96 Digitale tjenester En rækker digitale tjenester er på vej Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
07.06.96 Flere outsourcer telefonsystemer Europæiske virksomheder overlader i større og større grad udviklingen af 

deres telefonsystemer til andre 
ComputerWorld 

09.06.96 Med på en lytter Politiet frygter at tabe kampen mod organiseret kriminalitet, hvis aflytning 
ikke er muligt i fremtiden. Allerede i dag har politiet problemer med at 
aflytte mobiltelefoner. Vil have forbud mod at kode information, men det 
advarer sikkerhedseksperterne imod 

Berlingske Tidende (Pihl og Niels 
Møller) 

10.06.96 Splittelse i Tele Danmark Konflikt mellem jyske ansatte og topledelsen Jyllands Posten (Nils Mulvad) 
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12.06.96 IT-råd vil forhindre politiet i at lytte med  Danskerne skal frit kunne tale i telefon og sende e-mail dybeste 
fortrolighed. Myndighederne får ikke mulighed for at lytte med når en 
borger vælger at tale eller sende i kode 

Jyllands Posten (RB) 

12.06.96 Ny teknologi er den vigtigste parameter Cekan har banket konkurrenterne - tager al ny teknologi i anvendelse Jyllands Posten (Nils Mulvad) 
14.06.96 Telia skifter halvdelen af sin topledelse ud To direktører i danske Telia A/S er degraderet og erstattet af to nye ComputerWorld (Kim Marquart) 
15.06.96 Tysk tele-lov blokeret Truer alliance med Globe One Berlingske Tidende 
19.06.96 Modtager betaler Numre hvor modtageren automatisk betaler samtalen er stor  forretning i 

USA 
Jyllands Posten 

21.06.96 Telestyrelsen undersøger priserne på teleydelser Laver en nærmere undersøgelse af Tele Danmarks omkostnings- og 
prisstruktur på telefoniområdet 

PC World (rv) 

21.06.96 Modsætninger i dansk telepolitik Danmark har bevæget sig ind i EU’s førerfelt  Communications World (Anders 
Henten) 

21.06.96 Dyr dansk telefon Telefontaksterne i Danmark er røget nedad på den internationale prisliste  Jyllands Posten (Nils Mulvad) 
21.06.96 Tele Danmark vil satse milliarder i udlandet Vil satse på tre store projekter i udlandet Jyllands Posten (Nils Mulvad) 
21.06.96 Telekunderne blev glemt i statslig aktiehandel Tidspresset var så stort, at ønskerne om fri konkurrence og 

forbrugerbeskyttelse kun kom til at spille en birolle, da niveauet for de 
danske telefontakster fra 1995-98 skulle fastlægges. Det blev i stedet 
hensynet til aktiekurs og børsprospekt der fastlage niveauet 

Jyllands Posten (Nils Mulvad) 

21.06.96 Strid om tilskud Forskningsministeren ignorerer Konkurrencerådet Politiken (F. Lauesen) 
21.06.96 Hård kritik af mobilselskabernes markedsføring Forbrugerrådet mener, at selskaberne vildleder kunderne Politiken (F. Lauesen) 
22.06.96 Halvhjertet systemeksport Når det handler om offentlige serviceydelser, er det kun få 

systemeksportører, der ikke har indtjeningsproblemer. Og specielt for de 
helt privatejede selskaber i branchen ser det dystert ud. Etableringsfasen er 
simpelthen for lang og dyr for dem 

Berlingske Tidende (J.K. Lai) 

22.06.96 Kampen om systemeksport Sygeplejerskernes  systemeksport må  sande, at de har bevæget sig ind i et 
hårdt marked 

Berlingske Tidende (J.K. Lai) 

22.06.96 Syg krig om mobiltelefoner Frustration og “det pjat er vi ikke med til”. Mens én-krones mobiltelefoner 
går som varmt brød i supermarkederne, ser mange der satser på 
erhvervskunder, hovedrystende til på sidelinien 

Berlingske Tidende (J.K. Lai) 

23.06.96 Når telemarkedet er frit Når telefonerne slipper ud af statens spændetrøje boltrer markedskræfterne 
sig lystigere end forårskådde får i flok. New Zealand 

Berlingske Tidende (Bach og Møller) 
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23.06.96 Teleliberalisering fører ikke til frihed Det liberaliserede telemarked skal nøje overvåges af Telestyrelsen. Det 
koster statskassen 10-15 mio. Kroner. De penge er spildt viser udenlandske 
erfaringer 

Berlingske Tidende (Bach og Møller) 

24.06.96 Telefolk overvejer EU-klage Mobil-afgift vækker irritation Politiken  
27.06.96 Tele Danmark tabte Bliver ikke telefonselskab i Irland Jyllands Posten(Jørgensen) 
27.06.96 Tele Danmark igen snydt på målstregen Telia-KPN køber andel  af statsselskab Politiken  
28.06.96 Her dør statens telefon-monopol Lokaltakster bliver ikke billigere, selv om ny lov øger konkurrencen Politiken (F. Lauesen) 
30.06.96 Tysk tele-åger Skal ringer efter to om natten for at opnå rabat Politiken (D.Thöming) 
01.07.96 Bilister med mobiltelefon lever farligt Trafiksikkerhedsråd: Sammenhæng med trafikulykker skal afdækkes Politiken (Larsen) 
01.07.96 Bilister der telefonerer skal stoppes Bredt flertal I Folketinget vil indføre ny lov Politiken (Larsen) 
02.07.96 Teleselskaber i åbenlys strid om takster Samtrafik-aftale fra Tele Danmark ødelægger konkurrencen Jyllands Posten (Jørgensen) 
03.07.96 Gå sammen med naboerne Private telefoncentraler kan give store besparelser Politiken (Lindberg) 
03.07.96 Fremtiden er trådløs Tele Danmarks monopol er brudt. Seks selskaber vil give telegiganten 

konkurrence 
Politiken (Lindberg)  

03.07.96 Et tigerspring ad informationsmotorvejen Forbrugerne kan vente sig 25-30 procent lavere telefontakster. Og de får 
større magt fordi de fremover får flere valgmuligheder end nogensinde før 

Politiken (Saabye) 

03.07.96 Fælles mobiltelefonbog opgivet Må stadig ringe op til de dyre oplysningstjenester Politiken (Rothenborg) 
04.07.96 Mobilbog bliver realiseret  Fælles telefonbog for mobile numre er ikke opgivet Politiken (Rothenborg) 
04.07.96 Lang ventetid på mobilsnak Nye kunder må vente i ugevis Politiken (Dengsøe) 
06.07.96 Dansk enegang i teleliberalisering Flere europæiske lande ønsker at begrænse adgangen til deres telemarkeder 

efter EU-liberaliseringen den 1. januar 1998 - blandt andre Frankrig og 
Tyskland. Forskningsministeren måtte rejse skuffet hjem fra sidste 
ministerrådsmøde 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

06.07.96 Ny mobil motorvej åbnet Nyt mobil-net skal give plads til eksplosivt voksende telemarked Politiken (Dengsøe) 
06.07.96 Danmark alene om tele-gebyr Ny digital-teknik behøver ikke at føre til afgift Politiken (Halvskov) 
06.07.96 Tele Danmark meldt ind i Dansk Industri Dansk Industri har tidligere været en skarp kritiker af Tele Danmarks 

monopol  
Jyllands Posten (asj) 

07.07.96 Jensen slipper telefonerne løs Frank Jensen har fremskyndet dansk teleliberalisering men som god 
socialdemokrat har han gjort det for forbrugernes skyld og for at redde 
velfærdssamfundet. Midlet er hentet fra de liberales værktøjskasse: 
Markedskræfterne  

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

09.07.96 Monopolbrud gav lavere priser EU-forbrugerorganisation er tilfreds med liberalisering Politiken (Ø. Andersen) 
09.07.96 Mobilkunder har kostet millioner Tele Danmark nedjusterer Politiken (Dengsøe) 
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12.07.96 Nyt system til mobiltelefoni i udbud DCS 1800-systemet, der afløser GSM, og som vil sikre flere adgang til at 
bruge mobiltelefon, kan være ude hos forbrugerne allerede næste forår 

ComputerWorld (CH) 

14.07.96 Tele Danmark og de 500 kanaler Med snart 500 kanaler på kabel-TV er der stadig kun få stationer, der 
trækker store seertal. Tele Danmark drømmer om eget TV-selskab 

Berlingske Tidende (Møller) 

16.07.96 Snak kort i mobiltelefoner Kræft Fyens Stiftstidende (RB) 
18.07.96 Tele-kamp mod stråling Branchen arbejder på at fjerne stråling Fyens Stiftstidende (RB) 
24.07.96 Tele Danmark stadig i vælten Aktiestigning  
26.07.96 Tele3 på Tele Danmarks net Det Kinnevik-ejede teleselskab Tele3 indgår samtrafikaftale, som gør det 

muligt at sælge både indenlands og udenlands telefonsamtaler. Men 
telefonnumrene mangler stadig 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

07.08.96 Udlandsstrategi fastholdes Tele Danmark venter at aktiviteterne I udlandet vil udgøre en stadig større 
del af omsætningen 

Børsen (Dalsgaard) 

07.08.96 Investering i Belgien er kraftigt undervurderet  Tele Danmark: Satsning på 4,6 mia. kr. er en rigtig god handel Børsen (Dalsgaard) 
07.08.96 Tele Danmark afviser LD-kritik Ikke forfejlet strategi at satse i udlandet Børsen 
07.08.96 Tele Danmark-aktien kommer under tysk pres Deuche Telekom er dominerende. Investorerne glemmer Tele Danmark Jyllands Posten (Jørgensen) 
09.08.96 EU godkender Atlas/ Global One Godkender samarbejdet ComputerWorld 
13.08.96 Millionordre til Tele Danmark Levering til Unibank Jyllands Posten (Sandøe) 
14.08.96 Tele Danmark mister erhvervskunder Vil eventuelt oprette datterselskaber, der kan gå direkte i konkurrence med 

andre teleselskaber på det danske marked 
Jyllands Posten (Mulvad) 

15.08.96 SF vil blokere for tele-aktiesalg Vil ikke sælge ud af arvesølvet eller afgive indflydelse Jyllands-Posten 
16.08.96 Teleoperatører har meldt sig 14 virksomheder har meldt sig som operatører i Danmark Jyllands Posten (Mulvad) 
16.08.96 Tele Danmark frygter forvredet konkurrence Regeringen må ikke gå enegang og indføre nummerportabilitet som de 

første i Europa, advarer selskabet i en rapport til Telestyrelsen 
ComputerWorld (CH) 

16.08.96 Prisen for enegang Nummerportabilitet ComputerWorld 
17.08.96 Teleselskaber slås i ægtesengen Telia og Tele Danmark uenige om priser i ny aftale Politiken (Lambek) 
22.08.96 El-selskab vil sælge telefontid Nesa bryder tele-monopol Politiken (Tronberg) 
23.08.96 Sonofon prøver Nesas kabler Ved ikke om de kan spare penge, men kabler bedre end Tele Danmarks 

linier 
ComputerWorld (Kim Marquart) 

23.08.96 Tal sammen mens det er billigt Nye selskaber kan ikke finde ud af at stå sammen mod Tele Danmark ComputerWorld 
23.08.96 Ringe udsigter til billigere indenlands 

telefontakster 
Danskerne skal ikke regne med billigere takster indlands på trods af, at to 
selskaber nu har samtrafikaftaler med Tele Danmark. Tele3 er tilfreds. 
Telia er utilfreds. Global One ærgrer sig 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

23.08.96 Teleliberalisering: Muligheder og trusler Forskningsministerens mål skal opnås gennem fri konkurrence Communications World (Peter Timm) 
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30.08.96 Tele Danmark skaber konkurrent til sig selv Nyt selskab skal sikre, at Tele Danmark undgår at sænke priser på 
udlandstelefoni på en gang 

ComputerWorld (ch) 

30.08.96 Dansk Dataforening klager over Tele Danmarks 
priser  

Tele Danmark kræver ublu høj leje for linier til udlandet og overtræder 
dermed EU-direktiv, mener Dansk Dataforening, der nu klager til 
Telestyrelsen 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

30.08.96 DSB i tele-forhandling Kun Global One nævnes som samarbejdspartner for DSB i et nyt selskab, 
der skal konkurrere med Tele Danmark 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

30.08.96 Numre til 15 danske telefonselskaber I alt 14 virksomheder har meldt sig som konkurrenter på 
langdistancesamtaler henover Tele Danmarks net. De første forvalgskoder 
kan virke om et par måneder  

ComputerWorld (Kim Marquart) 

30.08.96 Priskrig på mobiltelefoner Industrikoncern får kontrol over Sonofon og tager kampen op med Tele 
Danmark 

Politiken (Vilstrup) 

30.08.96 Tele-gigant har støj på linien Tele Danmarks offensive strategi koster dyrt - resultatfald på 20 procent  Politiken (Lambek) 
30.08.96 Flere ansatte i Tele Danmark Stadig ingen rationaliseringsgevinster Politiken (Lambek) 
30.08.96 Sonofon pumper salget Omsætning op Politiken (Vilstrup) 
Sep. 96 Ungarn slår på tråden  Telefoner er ikke hvermands eje i Ungarn. Tele Danmark etablerer 

moderne telefonnet 
Tele Danmark Magasinet (Bentzen) 

04.09.96 Min ambition er at gøre nytte I toppen af Danmarks største virksomhed på det hastigt voksende 
teleområde sidder en mand med gammeldags dyder 

Politiken (Sølvsten) 

06.09.96 Større prikkerunde på vej i Tele Danmark Tele Danmark skal slankes for at stå sig i konkurrencen med andre 
teleselskaber 

ComputerWorld (ch) 

20.09.96 Frit telemarked forsinkes Lovene kommer ikke som ventet til december  Communications World (Kim Marquart) 
27.09.96 Tele Business klar 1. oktober Tele Danmarks “Paralleltjeneste”, der skal sælge udlandstelefoni på lige 

fod med de ny teleselskaber, har fået navn og startdato. Enheden skal 
beskytte en omsætning på en milliard kroner 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

27.09.96 Tele Danmark Erhverv pudser rustningen Ingen i dansk IT-branche har flere fjender end den 2.200 mand store 
erhvervsdivision. Fire milliarder i telefoni-indtægter overført fra 
moderselskabet samt en lille ny enhed, Tele Business, skal hjælpe 
divisionen med at holde konkurrenterne fra livet 

ComputerWorld (Marquart) 

04.10.96 Vi har stadig telemonopol Solen skinner - lidt vel rigeligt - i teleministerens univers Ingeniøren (Andreas Szekacs) 
04.10.96  Alt i en ledning Synlige tegn på teleliberaliseringen lige om hjørnet Børsen (Horsager) 
11.10.96 EU vi have central kontrol med telepolitik Nye planer for det europæiske informationssamfund: Fattigdomshjælp skal 

styrke IT-udviklingen 
ComputerWorld (jen) 
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16.10.96 Tele Danmark skylder kunderne 24,9 mio. kr. blev opkrævet for meget i 1995 Jyllands Posten (Jørgensen) 
16.10.96 Underskud i danske Telia Vil erobre 20-30 pct. af det danske marked, men Tele Danmark er en hård 

modstander 
Jyllands Posten (Holmstad) 

16.10.96 Mens Tele Danmark venter på hugget Stor omstrukturering af personalet står på dagsordenen. Mange er 
beskæftiget de helt forkerte steder 

Jyllands Posten (Jørgensen) 

24.10.96 Nyt Sonofon skærper telekrigen Dansk-amerikansk milliardsatsning på dansk telemarked Politiken (Claus Skovhus)  
24.10.96 Svenske rivaler slås om danske telekunder Privatejet svensk teleselskab udfordrer Tele Danmarks monopol Politiken (Lars Halskov) 
25.10.96 Sonofon vil være et “rigtigt” telefonselskab Kun kablet ud til telefonstikket skal adskille Sonofon fra Tele Danmark, 

lyder de nye, store planer fra ejerne GN Store Nord og Bell South. En 
analytiker tror på planerne 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

25.10.96 Priskrig på telefonsamtaler  Danskerne har siden mandag kunnet spare mellem 10 og 35 pct. på 
samtaler til udlandet og over Storebælt ved at trykke 1001 foran 
telefonnummeret 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

25.10.96 Priskrig på indenlandsk telefoni Netcom/Tele2 går som det eneste af de nye teleselskaber i clinch med Tele 
Danmark på indenlandsk telefoni. Internet-brugere får ingen gevinst af 
priskrigen 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

25.10.96 Velkommen til lavere telefonregninger Netcom/Tele2 først med nemme, billigere telefonsamtaler ud af landet og 
over Storebælt. Brugergruppe og myndigheder hilser priskrigen på 
telefonsamtaler velkommen 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

28.10.96 Ministerium: Telepriser ned Selv om Forskningsministeriet i to år har talt om, at prisen for at tale i 
telefon skal ned, viser de nyeste tal og beregninger, at prisen ikke er faldet 

Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

28.10.96 Lokaltakster er det store problem OECD-analyse Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
28.10.96 Danmark billigere med udlandstrafik Mod før 11-15 pct. er Danmark nu kun 9 pct. billigere Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 
28.10.96 Ueninghed om tolkning af tele-analyser Tele Danmark mener at de danske tele-priser er blandt de laveste. 

Forbrugerrådet mener de er meget høje 
Jyllands-Posten (Nils Mulvad) 

Nov 96 Er afløseren for ISDN fundet? Er ISDN forældet allerede inden det rigtigt er nået ud til brugerne? En ny 
teknologi - ADSL - er i USA blevet udråbt til ISDN killer 

Alt om DATA  

08.11.96 Sløve chefer mister chancen for den store IT-
gevinst 

Køb Windows/Intel, brug objekter, øg båndbredden og brug Internet, så 
kan det ikke gå helt galt, lyder Gartner Groups råd til tvivlende IT-chefer 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

08.11.96 Test giver nedtur for ADSL Browseren kan ikke følge med ComputerWorld (Kim Marquart)  
08.11.96 Mange med på ADSL Hardware-producenterne har ADSL-planer om modemer klar ComputerWorld (Kim Marquart)  
08.11.96 TV over telefonlinier British Telecom har planer investere 5 milliarder pund i ADSL-netværk ComputerWorld (Kim Marquart)  
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08.11.96 Moms-fidus gør callback-systemer billigst Callback-telefonselskaber møder, især over lange afstande, med markant 
lavere priser end Netcom/Tele2, der ellers ligger under listepriserne fra 
såvel Tele Danmark som Telia 

ComputerWorld (Kim Marquart)  

08.11.96 Den pæne ældre dame faldt for den unge fløs Fusionen mellem British Telecom og MCI danner en meget stærk spiller 
på telemarkedet  

ComputerWorld (T.B. Sørensen) 

08.11.96 Riskær gået efter opgør i Foreningen af 
Internetleverandører 

Problemer med domænenavne, hostmaster og sikkerhed bør løses i IT-
brancheforeningen siger Riskær 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

13.11.96 Tele Danmark-kunder skal behandles bedre Budskabet fra den øverste chef Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
13.11.96 Satsning på Tyskland Tele Danmark vil ind, men det er svært Jyllands-Posten  
13.11.96 Tele Danmark stiller om Kunderne skal have lov at kræve meget af Tele Danmark. Men en stribe 

forbedringsprojekter skal effektivisere koncernen og lukke det voksende 
hul, der er blevet op til kundernes høje forventninger 

Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

13.11.96 Tysk Telekom skaber aktiefeber Aktierne rives væk Jyllands-Posten (Kent Olsen) 
13.11.96 1. Tele Danmarks frække lillebror, Tele Danmark Mobil, løber med 

laurbærrerne 
Politiken (Bjørn Lambek) 

13.11.96 Succes for dansk tele-eksport Diax har travlt - ikke mindst på grund af succes på de fjernøstlige 
markeder 

Jyllands-Posten  (Asbjørn Jørgensen) 

13.11.96 Danske faste datanet er ret billige sammenlignet 
med resten af Europa 

Tele Danmark det billigste og 4. billigste selskab i analysen Jyllands-Posten  (Asbjørn Jørgensen) 

21.11.96 Ny mediealliance på vej Telia og Egmont går i alliance, hvis svenske politikere giver grønt lys ComputerWorld (Lars Halskov) 
21.11.96 Telia satser milliarder Tele Danmark vurderes som speciel sårbar overfor konkurrence netop nu Politiken (Lars Halskov) 
15.11.96 Telia åbner for udlandstelefoni Telia er to uger efter Netcom/Tele2 klar med udlandssamtaler til lavere 

priser end Tele Danmark 
ComputerWorld (Kim Marquart) 

29.11.96 Telia køber dansk edb-firma Edb-leverandøren Nexor Systems Service er solgt til det svenske 
teleselskab. 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

04.12.96 USA kræver fri telefonkonkurrence Amerikanerne vil ikke længere betale dyrt til Europas telefonmonopoler. Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
04.12.96 Bliv mobil på Nettet Både Sonofon og Tele Danmark Mobil tilbyder Internet-abonnement for 

mobilfolket. 
Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

06.12.96 Skærpet tone i mobilpriskrigen Sonofon bruger DTI kritik af  Tele Danmark Mobil i annoncekampagne, 
mens Tele Danmark Mobil indgår aftale med Statoil. 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 

06.12.96 Kamp om DCS 1800 mobiltelefoni Fem operatører er interesseret i de tre landsdækkende og den ene 
begrænsede licens til at drive DCS 1800 mobiltelefoni. 

ComputerWorld (Jesper Danscher) 



Fejl! Typografien er ikke defineret.  241 
 

Morten Rask og Kenneth Skræm  International M@rkedsføring på World Wide Web 

06.12.96 Telia går også ind med indenlandske samtaler Inden nytår vil Telia åbne for indenlandske telefonsamtaler. Prisernes 
bliver højere end Netcoms, men lavere end Tele Danmarks. Samtidig vil 
Telia sænke taksterne om aftenen.  

Communications World (Kim Marquart) 

13.12.96 Mobiltelefon blev hvermandseje 1996 blev året, hvor mobiltelefonen for alvor blev folkeeje. ComputerWorld (Jesper Danscher) 
13.12.96 Fremtidens trådløse net bliver skabt i Aalborg Storbyernes og den 3. verdens trådløse telefonsystem bliver udviklet af 

Ericsson/Diax i Nordjyllands Videnspark, Novi. 
ComputerWorld (Jesper Danscher) 
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 Avisartikler - Andre relevante avisartikler om IT, informationssamfundet etc. 
 

Dato Titel Fokus Kilde 
16.12.94 Juristen, ingeniøren og fremtiden Danmark deltog i Dybkjær-rapporten. Både skoleelever og lobbyister var 

med, da Danmark fik en ny vision 
ComputerWorld (Niels Møller) 

16.12.94 I spidsen med fremtidens kontor Der tælles over det offentlige papirvælde. Flere statsinstitutioner er 
allerede tæt på at realisere den “papirløse” organisation 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov) 

16.12.94 Gennembruddets år Dybkjær-rapporten. Info-samfundet ComputerWorld 
16.12.94 Ekko fra fortiden Dybkjær-rapporten har flere forfædre ComputerWorld (Jens Nielsen) 
16.12.94 Sagt og skrevet i ComputerWorld om Dybkjær-

rapporten 
Siden offentliggørelsen af rapporten om Info-samfundet år 2000 den 10. 
Oktober har der været gang i debatten 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov) 

16.12.94 Danmarks første IT-ministerium Statsministeren nævnte intet om informationsteknologi, da han I slutningen 
af september præsenterede sin ny regering. Han havde sløjfet 
kommunikation som selvstændigt ministerium med Helge Mortensen som 
minister og delt ressortområdet mellem Trafikministeriet og 
Forskningsministeriet 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

16.12.94 Et ministerium bygger på to søjler Selv om det officielt hedder Forskningsministeriet, er 
informationsteknologien en ligeværdig søjle 

ComputerWorld 

16.12.94 Rapporten kort: 16 stykker Dybkjær Rapporten Info-samfundet år 2000 fra Dybkjær-Christensen udvalget 
fylder omkring 100 sider, men her præsenteres hovedpunkterne kort 

ComputerWorld (Niels Møller) 

16.12.94 Teknologien stjæler arbejdspladser - men den 
skaber også nye 

Informationsrevolutionen vil medføre lige så store omvæltninger I 
samfundet som den industrielle revolution 

ComputerWorld (Pedersen) 

16.12.94 Fru Dybkjær, fru Mortensen og den globale 
kortslutning 

Hvad mener en filosof om mulighederne i informationssamfundet?  ComputerWorld (Neutzsky-Wulff) 

16.12.94 Diatel får hård konkurrence Diatel vil med eet slag gøre den danske udgave af informationsmotorvejen 
til et i store træk færdigt projekt 

ComputerWorld (Nielsen) 

16.12.94  Hvem er bange for Big Brother? Ser man på rapporten udfra et sikkerhedssynspunkt er der lidt Jacob 
Haugaard over den. I stil med: “Vi vil have mere medvind på 
cykelstierne”, men meget lidt konkret om, hvordan  

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov) 

26.05.95 Lang vej til indre marked for modemer Først til næste sommer kan samme slags modem sælges i alle EU-lande. 
Fælles EU-telefoner må vente yderligere et år 

Communications World (Kim Marquart) 
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26.05.95 Prisen på modemer falder langsomt Selv om fabrikanterne vil spare mange penge, når EU får fælles 
modemstandarder, når gevinsten næppe ud til forbrugerne 

Communications World (Kim Marquart) 

26.05.95 Tele Danmark Erhverv indlemmer Datacom TDE samler salg af netværksudstyr og nettjenester i en ny division for med 
tiden at tilbyde total outsourcing af netværk 

Communications World (Kim Marquart) 

26.06.95 Networked Corporation Linking is hard to do - but it’s necessary Business Week (Catherine Arnst) 
26.06.95 Anatomy of a Network Oversigt Business Week 
26.06.95 Dead Disks. Frozen files. Who ya gonna call? A day of life of network triage specialist Mike O’Brien Business World (Peter Coy) 
26.06.95 Vinik, vidi, vici: A talk with Magellan’s general What Jeff Vinik sees in store for high tech, the economy, and Wall Street Business World  
26.05.95 Diatel - årets and? Fra Søren Troensegaard har vi modtaget: Communications World (Troensegaard) 
Jul - aug 
95 

En høflig påmindelse, man ikke kan sidde 
overhørig 

Overgangen fra industrisamfund til informationssamfund stiller store krav 
til ledelse og organisation 

Civiløkonomen (Jens Christian Steenfos) 

Jan. 96 Is government obsolete? Is the free market all we need to build a robuste and democratic political 
economy for the 21st century? Two authors take aim at George Gilder 

Wired (From the book Road Warriers) 

24.01.96 Nordjylland er mobilland Et frugtbart samarbejde mellem industri og universitetet har skabt et lille 
elektronikeventyr på et svært marked 

Politiken (Ib Konrad Jensen) 

25.01.96 Fagre nye informationsverden Alle taler om fremtiden og nu gør vi også noget ved den! Børsen (Poul Hilbert) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Nærkontakt med fremtiden Stort problem at ledelserne i de store virksomheder ikke begynder at “lege” 
og finde ud af, hvilken business der kan laves i informationssamfundet 

Børsen (Poul Hilbert) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Frygt ikke forandringen Det er ikke os, men generationerne efter os, der skal afgøre, om fremtidens 
samfund er bedre eller dårligere end vores, siger den amerikanske 
fremtidsprofet Alvin Toffler 

Børsen (Heidi Amsinck) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 EU’s elektroniske dilemma Dansk medlem af arbejdsgruppen under Kommissionen er bekymret for at 
hensynet til den internationale konkurrence kommer til at overskygge de 
store sociale problemer ved info-samfundet 

Børsen (Hakon Redder) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Regionernes fremmarch Lande uden råstoffer og naturlige fordele får store fordele i 
informationssamfundet mener den japanske erhvervsleder og forfatter 
Kenichi Ohmae 

Børsen (Kent Dahl) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Vilde visioner Kritik af “Info 2000 rapporten” og Frank Jensens IT-plan alt for 
teknologifikseret 

Børsen (Birgitte Erhardsen)  
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Den digitale agent 007 Hans Würtzen i fremtidens teletjeneste for Tele Danmark Børsen (Poul Hilbert) 
Tillæg Børsen 100 år 
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25.01.96 Aulums avancerede uldjyder Pagh Mørups Børnekonfektion er Nordeuropas største på sit felt med 
dristig international strategi og investeringer i fremtidens teknologi 

Børsen (Poul Bjelke Laursen) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96  Ny orden på butiksgulvet Leverandører on-line med kæderne i år 2000 Børsen (Helge Andreassen) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Cyberspace-arkitektur Computeralderens byggeri må stimulere forfremmelsen af tid, afstand og 
krop, mener 28-årig arkitekt 

Børsen (Niels Brandrup)  
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 Barrierernes tid er slut De tekniske, sociale og økonomiske udfordringer i verden er taget op af 
State of the World Forum, hvor Poul Andreassen sidder med ved bordet 
som den eneste dansker  

Børsen (Espen Bull) 
Tillæg Børsen 100 år 

25.01.96 At være eller ikke at være digital Rent teknisk er der egentlig ikke den store forskel fra The Well til de 
computernet, som de fleste virksomheder og organisationer arbejder i til 
daglig. Konkrete faciliteter, hvor medarbejderne har adgang til firmaets 
lønsystemer, interne postsystemer, data over den sidste store ordre eller 
registre over kunder 

Børsen (Richard G. Engström)  
Tillæg Børsen 100 år 

26.01.96 Regeringen vil have virksomheder til at bruge 
mere informationsteknologi 

Regeringen inviterer arbejdsmarkedets parter til topmøde. Formålet er at 
styrke erhvervslivets konkurrenceevne 

ComputerWorld (Dorte Toft) 

26.01.96 Gennembrud for interaktivt Tekst-tv Med telefonen som tastatur og Tekst-tv som skærm har danskerne fået 
serveret et nyt computeropslagsværk: Tevefonen 

Communications World (Kim Marquart) 

03.02.96 Tele Danmark ud af Lyngsøe Ud af software-samarbejde ComputerWorld 
06.02.96 Brancheforeningen vil have handling bag IT-

planerne 
De fine IT-planer skal bevises i praksis gennem pilotprojekter, mener IT-
brancheforeningen, der også vil hjælpe små IT-virksomheder til at blive 
store 

ComputerWorld (Peter Hvidtfeldt) 

23.02.96 Jagten på Fona-køber Thorn EMI Plc frasælger danske butikker som led i en forestående 
opsplitning af den britiske koncern 

Børsen (Heidi Amsinck) 

23.02.96 Danskerne er begejstrede for IT Undersøgelse: Positiv holdning til IT, men forvirring om begreberne ComputerWorld (hk) 
29.02.96 Telefonbank med tale Aalborg Universitet og Lån & Spar Bank sammen i europæisk 

forskningsprojekt 
Politiken (sb) 

29.02.96 Ericsson udfordrer Motorola og Nokia Ericsson klar med ny to-grenet GSM mobiltelefon-familie. Børsen (Poul Hilbert) 
29.02.96 Nokia øger men trækkerstikket ud Øger overskuddet men ud af TV-markedet Børsen (RB) 
29.02.96 IT-brachen efterlyser klarere udbudsregler Danmark har mere restriktiv praksis end andre EU-lande, når det drejer sig 

om fortolkning af reglerne om udbud 
Børsen (Rasmus Dalsgaard) 
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01.03.96 Branchen vil fokusere på eksport og software Regeringens IT-politiske handlingsplan gør ikke meget ud af styrkelsen af 
konkurrenceevnen, siger Brancheforeningen, der lægger stor vægt på 
dialogen med industriministeren 

ComputerWorld (P. Hvidtfelt) 

01.03.96 IBM’er ny formand for IT-Brancheforeningen Underdirektør i IBM Danmark ny formand ComputerWorld (P. Hvidtfelt) 
15.03.96 Den elektroniske arbejdsplads frem mod år 2000 Det fysiske kontor forsvinder, medarbejdernes elektroniske muligheder 

bliver stadig stærkere forudser Gartner Group 
ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

17.03.96 Fra Wall Street til Valby Forbindelsen kan ikke afbrydes, faktisk bliver den stærkere og stærkere, vi 
lægger blot ikke mærke til det. Men for godt en uge siden oplevede 
danskerne et tydeligt bevis på, hvor global den internationale finansverden 
er blevet. Her er forklaringen på, hvorfor et ny tal for den amerikanske 
arbejdsløshed overhovedet kan påvirke en dansk villaejer. 

Berlingske Tidende (Christian Jessen & 
Peter Gustafson) 

22.03.96 Sporerne skræmmer efter svensk IT-
privatisering 

Købet af det svenske kommunedata - Dialog - gav Celcius-koncernen 
kæmpe skuffelse. 

ComputerWorld (jen + Chr. H.) 

19.04.96 Assurandører slæber hele databasen med sig Bærbare PC’er med printer og modem gør de udegående forsikringsagenter 
hos Topdanmark uafhængige af hovedsædet 

Communications World (Kim Marquart) 

19.04.96 Naturgas Syd får mobile kontorer I midten af maj udstyres 43 medarbejdere med et bærbart kontor bestående 
af mobiltelefon og bærbar PC 

Communications World (Jesper 
Danscher) 

24.04.96 Dansk erhvervsliv svigter IT-forskere Uvidenhed om viden på danske læreanstalter Jyllands-Posten (Niels Sandøe) 
26.04.96 Flere bruger edb, når de tager arbejdet med 

hjem 
En mindre antal danskere arbejder hjemmefra over net, viser undersøgelse 
om distancearbejde fra Forskningsministeriet 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

26.04.96  13 bud på centrale EDB-ændringer Forudsigelser af IDC Scandinavias adm. direktør Jyllands-Posten (Niels Mulvad)  
26.04.96 Hidtil største IT-kortlægning på trapperne  Forskningsministeriet klar med publikationen “IT i tal”. Den samler et 

væld af undersøgelser i 23 “billeder” af info-samfundet i Danmark 
ComputerWorld (Kim Marquart) 

30.04.96 EDB-leverandører svigter kunderne Dette er en direkte barriere for virksomhedens muligheder for at få udbytte 
af investeringerne 

Jyllands Posten (Asbjørn Jørgensen) 

30.04.96 IT er strategi I PLS Consults undersøgelse har 82 pct. ag de offentlige og 87 pct. af de 
private en overordnet plan for anskaffelse og brug af IT 

Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

30.04.96 Om undersøgelsen PLS Consult har lavet undersøgelse om IT-anvendelsen i 1995 Jyllands Posten (Thea Borgholm PLS) 
30.04.96 Undersøgelse: Hvad går IT-pengene til Hvad har virksomhederne fået ud af deres investeringer Jyllands-Posten (Jens Bøgh) 
30.04.96 IT-plan også for private Danmark får et centralt virksomhedsregister, et erhvervslivets CPR, i 1997 Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
30.04.96 EDI sparer milliarder Det offentlige kan spare på handle elektronisk Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
30.04.96 Private firmaer investerede mest i IT i 1995 Årlig investering på 18.000 pr. Medarbejder Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
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30.04.96 Philips halverer IT-udgifterne Rationaliseringsgevinst  ikke mindst efter udlicitering af centrale EDB-
systemer 

Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

Maj 96 Fri mig for flere IT-besværgelser “... mens vi ser bort fra alle de moderigtige, som til enhver tid falder over 
hinanden og deres egne ben for at demonstrere, hvor ufatteligt trendy der 
er .... 

Tele Tema (Bjørn Bredal) 

Maj 96 Forskningsturbo under info-samfundet Det startede som en lys ide hos en embedsmand, og nu er det en realitet: 
Danmarks første virtuelle forskningscenter bliver rammen omkring 
forpligtende forskningssamarbejde mellem erhvervsliv og højere 
læreanstalter 

Tele Tema (N. Poulsen) 

Maj 96 Den individuelle forbruger “Der findes ingen som jeg”. Sådan siger forbrugerne ved indgangen til det 
21. århundrede, hvor individualiteten er i højsædet  

Samvirke J.J. Nielsen) 

01.05.96 Borgerkortet er på vej Forskningsministeren på vej med forslag - men kortet skal være frivilligt. 
Andre IT-forslag  

Politiken (Henrik Larsen) 

02.05.96 Mobilt arbejde i vækst Usikre tal for, hvor mange der slæber computeren med sig rundt på 
arbejde, men ingen er i tvivl om, at arbejdsformen er i vækst 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

02.05.96 25 argumenter for hjemmearbejde Længes du efter at arbejde hjemme nogle dage om ugen? ComputerWorld (Klaus Krabbe) 
02.05.96 Amtsrådspolitikere arbejder hjemmefra via 

ISDN-forbindelser 
Alle 31 medlemmer af Københavns Amtsråd har fået en PC og en ISDN-
forbindelse stillet til rådighed. 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

02.05.96 Datterselskabet består af én mand, en PC og en 
mobiltelefon 

Verdens største trykkervirksomhed, DNP, opretter repræsentationer i 
udlandet meget hurtigt og for næsten ingen penge 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

02.05.96 Sælgeren har adgang til det centrale system ude 
fra bilen 

Inden Showtime’s konsulenter rundt om i landet forlader kunderne, 
udskriver den bærbare computer en faktura, og virksomhedens centrale 
system bliver opdateret via GSM-nettet 

ComputerWorld (Klaus Krabbe) 

06.05.96 Kun halvdelen har kabel-TV TV-kablerne er gode til at sende signaler til multimedie Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 
06.05.96 PC’er er for små For små til multimedie.  Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen og 

Niels Mulvad) 
06.05.96 IT-plan i medvind Det kører derud ad for Forskningsministeriet og for regeringens IT-

handlingsplan 
Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 

06.05.96 Den virtuelle fremtid Virtuelt center for IT-forskning, EDB-støttet undervisning og virtuelt 
forskningsbibliotek 

Jyllands-Posten (asj) 

06.05.96 PC-salget dykker næste år Dyk i 1997 og 1998, derefter langsomt frem. PC-salget i Skandinavien. Jyllands-Posten (Niels Mulvad) 
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06.05.96 Familien springer ud i multimedie  Hvordan kommer multimedierne med tovejs video og CD lyd ud til 
hjemmene? Bliver det via telefonkablet, kabel-TV eller en helt tredje 
måde? Overførselshastigheder, ISDN og ATM. 

Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen og 
Niels Mulvad) 

10.05.96 Godt marked for avancerede dataservice i 
Norden 

Der vil i fremtiden være et stort potentiale i de nordiske lande for 
operatører, som vil tilbyde avanceret dataservices. Det viser en rapport 
udgivet i dette forår af IDCs europæiske netværkscenter. 

ComputerWorld (Mette Søeborg IDC) 

11.05.96 Broen til Amerika Udvikling: Den dansk-amerikanske fabrikant og investor, Sven Erik 
Simonsen, bliver partner i nyt dansk IT-udviklingsselskab. Dermed er der 
bygget en solid bro til Silicon Valley. På hjemmefronten har Dansk 
Udviklingsfinansiering allerede vist interesse for selskabet første projekt, 
The Vision Factory 

Berlingske Tidende (Kim Bach) 

15.05.96 Politisk kontrol i gråzonen Rigsrevision: Politisk uenighed om hvordan Folketinget skal føre kontrol 
med de nye statslige aktieselskaber 

Weekendavisen (Solveig Rødsgaard) 

17.05.96 Mangel på gode netværksfolk  Stor efterspørgsel på kvalificerede netværkskyndige. Det gør det svært for 
virksomhederne at finde folk til ledige stillinger 

Communications World (Henrietta 
Kjær)  

17.05.96 Forskningsministeriet anklages for skønmaleri Analyse af danske virksomheders EDI-anvendelse maler et lidt for positivt 
billede af virkeligheden, advarer Dan Nets direktør Agnar  N. Mark 

Communications World (Christian 
Harbou)  

17.05.96 Øget konkurrence betyder flere penge op af 
lommen 

Selv om datatjenester falder i pris målt på antal bit i sekundet, vil 
virksomhederne kræve stadig mere saft og kraft på linierne 

Communications World (Kim Marquart)  

17.05.96 Privatlivets fred truet af elektroniske adresse- og 
telefonlister 

USA på vej ind i en hed debat efter at hemmelige telefonnumre og adresser 
slap ud i et elektronisk register over 90 millioner mennesker 

Communications World (Christian 
Harbou)  

17.05.96 Tele Danmark vil bruge data warehouse til 
netovervågning 

Datakraft kan bruges til at beregne hensigtsmæssige udvidelser af nettet Communications World (Christian 
Harbou) 

17.05.96 Fortsat kraftig vækst på markedet for lokalnet Virksomhederne køber ind i læssevis af netværksudstyr, men der er stadig 
store uopdyrkede markeder for lokalnet, viser nye europæiske tal 

Communications World (Kim Marquart) 

17.05.96 FLS Data vil integrere telefon og computer i 
postsystem 

Nyt program samler flere slags elektronisk post i lokalnettet. Westerberg 
sender en fordansket version på gaden 

ComputerWorld (Kim Marquart) 

23.05.96 Børnesygdomme i Forskningsministeriet Ministeriet planlægger særligt kursus i embedsførelse til ministeriets 
mange unge embedsmænd 

Politiken (Anders Lomholt) 

28.05.96 Succeskrav: Del din viden Succeskrav nummer 1 i Artur Andersen Jyllands Posten (Nils Mulvad) 
29.05.96 Formandsskift efter salg af Datacentralen Statens sælg til det amerikanske firma CSC får følger Jyllands-Posten (Asbjørn Jørgensen) 
31.05.96 Rejsen til Amerika I 1985 skippede Martin Frid Nielsen en sikker uddannelse. I dag godt 10 år 

efter er han selvstændig edb-konsulent i USA 
ComputerWorld (Henrik Malmgreen) 
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Juni 96 Make your small office look big Give your small business a fortune 500 attitudee Windows Magazine (Rebecca Day) 
Juni 96 Telephony devicees to dial for Your phone and PC are on the same desk, but are they on the same page? Windows Magazine (Dave Raffo) 
13.06.96 Superkortet der smuldrede Borgerkortet var tænkt som superkortet der skulle erstatte alle offentlige 

dokumenter. Fem års diskussion har nu ført til at kortet ikke skal erstatte 
noget som helt. Det bliver et rent EDB-kort til dem der ønsker at 
kommunikere med det offentlige via hjemmecomputeren 

Jyllands Posten (M.B. Hansen) 

13.06.96 Protester mod borgerkort hjalp Studerende bliver alligevel ikke påtvunget borgerkortet Jyllands Posten (M.B. Hansen) 
14.06.96 Danmark foreslår IT som hjælp til Den tredje 

Verden 
Dansk udspil på OECD-konference om IT som led i bistandspolitik ComputerWorld (KA) 

17.06.96 EDB forbedrer kundeplejen Markedsføring Jyllands Posten (K.B. Radmer) 
21.06.96 Helsingør-agendaen skal sikre forskere nem 

data-adgang 
Forskningsministrene fra en lang række OECD-lande slutter op om et nyt 
globalt højhastighedsnet til forskerne 

Communications World (Finn Morsing) 

21.06.96 For 35 millioner modemer til Tele Danmark Den amerikanske modem-producent Boca Research har indgået kontrakt 
med Tele Danmark 

Communications World (Klaus Krabbe) 

21.06.96 Beologic retter øjnene mod det amerikanske 
marked 

Software-huset Beologic er kommet godt fra start med sit værktøj til 
produktkonfigurering og har allerede skaffet sig flere partnere. Blikket er 
rettet mod eksportmarkedet, incl. USA 

ComputerWorld (P. Hvidtfelt) 

21.06.96 Chauvinisme blokerer IT-succes De nationale politiske institutioner og chauvinisme forhindrer de 
europæiske IT-virksomheder i at få succes globalt, mener EU-kommissær 
Martin Bangemann. Kommissionen skal være organet der planer 
kamppladsen 

ComputerWorld (R. Steinmark) 

28.06.96 Irland ønsker topmøde Vedrørende forbrugerbeskyttlse, standardisering og IT’s sociale 
konsekvenser 

ComputerWorld 

Juli 96 Den digitale forbruger Danskerne køber elektronik til hjemmet som aldrig før, men det er kun 
begyndelsen på en digital revolution, der begynder at rulle omkring 
årtusindskiftet. Når  vi finder ud af, hvad elektronikken kan bruges til. 
Påvirker det vores værdier og adfærd? 

Samvirke (J.J. Nielsen) 
 

07.07.96 Ikke nu, far arbejder! Den ny informationsteknologi er for alvor rykket ind i privatboligerne og 
giver mange mulighed for at arbejde hjemme. Lyder fristende, men hvad 
sker der med familielivet? 

Berlingske Tidende 

07.07.96 Syv danske firmaer blandt verdens største Syv danske virksomheder er med på den årlige hitliste I Business Week 
over verdens 1000 største selskaber 

Berlingske Tidende (Tajik) 
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08.07.96 IT-tågen letter Udbuddet af IT-uddannelser fortsætter med at vokse, og en tåge af 
forvirring breder sig. Men mange af disse uddannelser vil atter forsvinde 
og tågen vil lette 

Jyllands Posten (Sandøe) 

14.07.96 Murdochs imperium Manden bag flere dagblade, magasiner og  TV-stationer Berlingske Tidende  
18.07.96 Eksperimentet i Atlanta OL i Atlanta er historiens største computer-net-eksperiment Politiken (Pernille Tranberg) 
25.07.96 Tæt på og langt væk Informationssamfundet og individualisering Politiken (Peter Hesseldahl) 
25.07.96 Opmærksomhedssamfundet Galskab og informationssamfundet Politiken (Erik Larsen) 
29.07.96 IT-gabet ses på verdenskortet IT er meget lidt udbredt på den sydlige halvkugle. IT kan både indsnævre 

og uddybe gabet mellem syd og nord 
Jyllands Posten (Jane Flarup og Nils 
Mulvad) 

07.08.96 En storslået industriel fremtid Dansk erhvervsliv har all tiders chance, hvis virksomhederne tør bruge 
kunstnere og kunsthåndværkere i deres industrielle udvikling 

Politiken (Søndergaard) 

23.08.96 Udfordringen for den danske IT-branche Store internationale selskabers datterselskaber i Danmark fungerer meget 
selvstændigt 

ComputerWorld (Jørgensen) 

01.10.96 Millionkontrakt til Cinet Software-firmaet Cinet Danmark har fået sit offentlige gennembrud via 
kontrakt med Københavns Kommune 

Børsen (Jørgen Andresen) 

09.10.96 Danske visioner vil indtage globen Danske virksomheder forventer, at deres produktion og afsætning vil vokse 
hurtigere uden for Danmarks grænser end indenfor 

Information (Jensen) 

09.10.96 Når det ikke mere kan betale sig ... Indmaden i den kendte Nilfisk-støvsuger skal ikke længere produceres i 
Danmark. Globaliseringen tvinger virksomheden til at nedlægge 
produktionen og købe motorer i udlandet 

Information (Thorup) 

11.10.96 Minister på hjemmebane Forskningsministeren undgik at svare på IT-Brancheforeningens klagesang 
om miljøafgifter, selskabsskat og moms på info-samfundet 

ComputerWorld (Marquart) 

16.10.96 Ny teknologi vil erstatte tusinder af bankansatte Antallet af medarbejdere falder i takt med fusioner og ny edb indføres Jyllands Posten (Nils Mulvad og 
Asbjørn Jensen) 

17.10.96 Politiske visioner viger for teknikken Pæne fraser om demokrati rækker ikke, hvis politikere og borgere skal 
have glæde af informationsteknologien i fremtidens videnssamfund 

Politiken (Rosenkrands) 

17.10.96 Lukket fest for folket Dybkjær-rapporten har to års fødselsdag. Stadig omdrejningspunktet i den 
danske strategi for info-samfundet 

Politiken (Rosenkrands) 

17.10.96 Politik spændte ben for kortet Borgerkortet kommer ikke på denne side af årtusindskiftet Politiken (Henrik Palle) 
17.10.96 Borgerkort forsinkes Indenrigsministeriet og Forskningsministeriet arbejder i stedet på et 

lovforslag om elektroniske underskrifter 
Politiken (Ludvigsen) 
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18.10.96 Banker tjener godt på at lade kunderne passe sig 
selv 

Lån & Spar Bank gjorde et kup ved at satse elektronisk. Kunderne bruger 
pc eller anden elektronik, når de skal ordne bankforretninger. Det medførte 
en 25 pct. produktivitetsforøgelse, fremgår det af tal fra banken 

ComputerWorld (Christian Harbou) 

25.10.96 Microsoft på medieeventyr Microsoft vil ikke længere kun være førende på softwaremarkedet. 
Virksomheden har investeret store beløb i medievirksomheder 

ComputerWorld (IDG News Service) 

Nov 96 50 nationer i én fælles IT-løsning Medarbejder fra hele Europa og mere end 20 forskellige sprog stiller høje 
krav til brugervenlighed og konsistens i valget af IT-løsning. WHO’s 
europæiske regionskontor i København valgte Microsoft 

Microsoft Magasinet  

Nov 96 DATA maskine Om Microsoft SQL server Microsoft Magasinet 
08.11.96 Forskernettet afsporet Kun Tele Danmark bød på at bygge datanet til 90 institutioner. Ministeriet 

må erkende, at teleliberaliseringen ikke giver pote endnu 
Communications World (Kim Marquart)  

08.11.96 Europæerne skal lære at tænke amerikansk Europæiske virksomheder skal indse, at IT er en investering og ikke en 
udgift, lød det fra IT-leverandør på Gartner Groups Symposium i 
Sydfrankrig 

ComputerWorld (IDG News Service) 

13.11.96 Eksporten til USA styrtdykker Udenrigsministeriet og DI iværksætter storstilet kampagne, der skal rette 
op på det svigtende salg 

Jyllands-Posten (Jesper Kongstad) 

13.11.96 Der printes som aldrig før Antallet af printere stiger med 10 pct. om året Jyllands-Posten (Niels Sandøe) 
15.11.96 Afslappet holdning til år 2000 Mens andre lande arbejder med år 2000-problemet på regeringsplan, 

indtager den danske stat en mere afslappet holdning til edb-programmernes 
håndtering af årsskiftet 1999 til 2000 

ComputerWorld (Jens Nielsen)  

15.11.96  Politikere kan ikke styre IT-udviklingen IT-udviklingen er en bevægelse, som ikke kan kontrolleres, kun dirigeres. 
Alligevel har politikeren pligt til at sætte sig ind i tingene mener Lone 
Dybkjær MEP, som af og til finder debatterne om informationsteknologi i 
både Folketinget og EU-Parlamentet deprimerende 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov) 

21.11.96 Sankt McLuhan - en digital tænker Mediet er meddelelsen, lød det proklamatorisk i 1960’erne fra 
mediefilosoffen Marshall McLuhan. Nu præsenteres hans tanker posthumt 
på cd-rom mediet 

Politiken (Henrik Palle) 

22.11.96 Nedtælling til dansk lov om digital signatur Med lovforslaget om digital signatur skydes første trin af i tretrinsraketten: 
Sikker kommunikation til alle i informationssamfundet. De to andre trin er 
pinkode til cpr- og cvr-numre og en dansk krypteringspolitik 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov)  

22.11.96 Danmarks IT-sikkerhedspolitik Vi bringer her IT-sikkerhedsrådets oplæg til Danmarks IT-
sikkerhedspolitik i sin fulde ordlyd. Publikationen, som udkommer i dag, 
fredag, består af to særskilte udgivelser: Et oplæg og et baggrundspapir 

ComputerWorld  
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22.11.96 Dansk sikkerhedspolitik skal være aktiv IT-sikkerhedsrådet offentliggør et oplæg til Danmarks IT-sikkerhedspolitik 
i dag. Politikken er på mange måder forudsætningen for at føre Dybkjær-
rapporten ud i livet. Rådet anbefaler regeringen at føre en aktiv IT-
sikkerhedspolitik  

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov)  

22.11.96 Regeringens holdning til fri kryptering er stadig 
uafklaret 

Efter en række møder på et højt embedsplan venter IT-sikkerhedsrådets 
anbefaling stadig på at blive behandlet i regeringesn sikkerhedsudvalg 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov)  

22.11.96 Statens pengeoverførsler er ikke sikre nok Flere hundrede milliarder kroner overføres årligt i de statslige elektroniske 
betalingssystemer - og det sker uden tilstrækkelig sikkerhed. 
Rigsrevisionen har bedt Finansministeriet skynde sig at udarbejde 
retningslinier for sikkerheden 

ComputerWorld (Lisbeth Egeskov)  

22.11.96 De fleste computere er sårbare overfor terror Mange operativsystemer - inklusiv Windows NT - kan lægges ned med 
“Ping Death” 

ComputerWorld (Jens Nielsen)  

22.11.96  Regeringen vil tvinge danske virksomheder til at 
bruge EDI 

Danske virksomheder skal fra udgangen af 1998 kunne håndtere 
elektronisk dokumentudveksling for at kunne handle med det offentlige 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

22.11.96 Indberetninger til det offentlige forenkles Erhvervsministeriet forbereder et system, der sikre, at virksomheder kun 
skal indberette regnskabsoplysninger én gang 

ComputerWorld (Christian Harbou)  

24.11.96 Globalt skred i værdinormerne Rapporten “Global Paradigm Change: Is a shift underway?” er blevet til 
under ledelse af projektkoordinator Duana Elgin. Ambitionen med 
rapporten er at afdække, om det er rigtigt, når flere og flere forskere og 
lægfolk taler om, at vi netop nu befinder os i et holdningsmæssigt og 
værdimæssigt paradigmeskift? 

Berlingske Tidende (Uffe Elbæk) 

29.11.96 Grib Bolden Forskningsministeriets EDI-handlingsplan er en fantastisk mulighed for 
dansk erhvervsliv 

ComputerWorld (Kommentar af Agner 
N. Mark, Dan Net A/S) 

26.12.96 For få reklamer i morgen-tv Kun to procent af danskerne har tv i køkkenet, og annoncørerne tvivler på 
effekten af at reklamere om morgenen. Men morgen-tv-kanalerne håber at 
omsætte for op til 75 millioner. kr. om året 

Politiken (Nanna Wendt Sølvsten) 

 


