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NRK-journalisten som ble nettmillionær:

Ottmar slutter i Startsiden.no
Av Herman Berg

Et av Norges største Internett-eventyr er over når Tom Ottmar slutter i
Startsiden 1. mai. Hans neste prosjekt er innhyllet i mystikk.
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Aktuelle saker

Norsk teknikk
forenkler
presentasjoner på
nett

Spam kan ikke bare
reguleres ved lov

15
millioner
k

Les mer:
[09 08 200 ]

O

VERITAS
- brukerko

De ti mest
lønnsomme ITinvesteringene

Microsoft kan tape
patentvåpen mot
Linux

Dedikerte
prosessorer får fart
på Java

Telenor lover ADSLTV innen to år

kroner
før
skatt.
Det er
summen
som
tidligere
NRKjournalist Tom W. Ottmar satt igjen med etter
at hobbyvirksomheten ble forvandlet til lukrativ
virksomhet på slutten 90-tallet.

[09.08.2001] Tom Ottmar gir
bort reiselivstjeneste til VG.no

Historien om Espen Askeladd som fant gull på
world wide web er fortalt så mange ganger at
den trenger kanskje ikke repeteres.

[22.10.2002] ABC Startsiden
satser i tøft, svensk marked

Men det er verdt å merke seg at ABC
Startsiden, som han startet sommeren 1996,
fortsatt står ganske uforandret fire og et
halvt år senere. Et magasin er kommet til og
noen justeringer er gjort, men
merkevarebyggingens kanskje klareste regel,
kontinuitet, har vært overholdt.

[04.12.2001] Tiden er ute for
Tidssignalet

Og hvorfor skulle han forandre en suksess?

[10.01.2001] Ny nettkontakt kjemisk fri for sexannonser
[25.08.2000] Ottmar med
magasin om nøytrale
tilfeldigheter
[28.01.2000] Gulltaggen
2000: Medieveteraner kronet
med gull

Tom W. Ottmar
[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd

[27.06.2002] Ottmar mot nye
millioner med Mylder

ABC Startsiden AS

Oppdater deg selv i
vårt bransjeregister

Søk etter

[30.10.2003] Startsiden
frikjent for KaZaA-lenking
[24.10.2003] Phonofile
saksøker Startsiden for lenke
til KaZaA

Siste deb
Sv: Dårlig d

[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd

Sv: Design
operativsyst

[25.08.2003] Kvinneguiden
blir gründerens levebrød

Sv: Dårlig d

- Ja, jeg slutter i Startsiden. 1. mai er det
over. Den eneste bindingen er at jeg
fortsatt skal sitte i styret, sier Ottmar til
digitoday.no.

Nextra AS

Sv: Design
operativsyst

I dag eier ikke Ottmar én aksje i sin egen
baby lenger. Han kutter navlestrengen helt
og har andre planer i framtiden. Fortsatt
innen nettbransjen.

[14.12.2001] Nextra selger
seg helt ut av Tyskland

Vel nå skjer det noe drastisk. Gründeren
slutter.

[16.05.2002] Påstår Telenoransatt var superhacker
[10.01.2002] Slik kan du
redusere spam-flommen

Sv: Dårlig d
» Se flere n

[05.11.2001] Farvel. Hallo?

Nyeste data

- Jeg driver å pusler med en ny tjeneste. Jeg har jobbet med
prosjektet en stund. Jeg kan si så mye at det er innenfor reiseliv,
en norsk reisetjeneste, sier han.
IBM gjenerobrer
supermaskintronen

Ved kjøp og
Bil - Båt - MC
Eiendom - St

Han har nå drevet lenge nok med det samme, mener han selv. Og
parallelt og noe i skyggen av det som etter hvert er blitt startsiden
for mange tusen nordmenn, har han også bygget opp en
innholdstjeneste.
Magasinet ledes operasjonelt av Ernst Larsen, også han en
tidligere NRK-journalist som var en sveiptur innom Akersgata og
Dagbladets DB Medialab før han endte opp som kompanjongen til
Ottmar. Sammen med fire journalister og en vaktsjef lager de
nettmagasin.
Millionene han fikk fra Nextra i 1999 (den gang Telenor Nextel)
gjorde Ottmar i stand til å investere blant annet i innhold som er
kostnadskrevende å lage selv. De resterende millionene, som han
kunne putte i lomma for de siste 65 prosentene av selskapet, har
blant annet gått til å investere i en enmannsbolig på Skøyen i
Oslo.
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Dagens sa
[12:32] Redd

selskapet
[12:30] Dette

utfordringer
[12:25] Enhå

Symbian

Gratis antivirus og
brannvegg

Bli den første til å kommentere denne artikkelen

[11:34] Telio
[11:34] Hevd

planlegger
[11:08] Micr

Klikk her for å rise eller rose
Del dine erfaringer om et produkt/tjeneste du har erfaringer med!
Følg spam- og
virusplagen i Norge
time for time

hakk
[10:50] Når
[10:29] Millio

Norge
Sist innsendt ris & ros - se alle her

Dato/klokkeslett

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

03.10.04 20:58

Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512

03.10.04 13:08

[10:20] Lede
trekker seg
[10:16] Resu

Innovation
[10:11] Skal

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

01.10.04 15:36

mellom pira

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

30.09.04 17:34

[09:37] Utelu

helt

og utrolig skarp og fin skjerm. DVD brenne...
Mål inn og utfarten
på linjen din

helt

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

30.09.04 16:29

[08:59] Ikke

Luxemburg
[08:59] Dug

største
[08:56] Synk

attføringsbe

Nye saker fra digi.no:

[08:55] Førs

på nett er d
[07:59] Styre

PeopleSoft

Redd det kommer bud
på selskapet

Dette er Meyers virkelige
utfordringer

[04.10 12:32] BEA er redd de er
neste post på oppkjøpslisten til Oracle-sjef Larry

[04.10 12:30]
Moderniseringsministeren trenger hjelp for å lykkes.

[06:30] Alt k

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

Her er hans fem viktigste utfordringer.
Les hele saken

Tidligere s

Enhåndsbetjent Opera
for Symbian

Microsoft sprer seg enda
et hakk

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

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

mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken

[07:18] Du k

[01.10] Ekst

fildeling
[01.10] Sun

Microsoft o
[01.10] Bedr

lomma
[01.10] IT sp
departemen

Gates. Les hele saken

Når du har mange zipfiler

Millionkontrakt for Novell
i Norge

[04.10 10:50] Her er to programmer
for å pakke ut og holde styr på mange

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

komprimerte filer av gangen. Les hele saken

[01.10] De t

investeringe
[01.10] Utse

programme
[01.10] Vinn

med ruter

Offshore. Les hele saken

[01.10] Alca
transportuly

Leder for IT-sikring i
USA trekker seg

Resultatvarsel fra
Software Innovation

[04.10 10:20] Georg W. Bush mister
sin nasjonale datasikkerheten-sjef.

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

Amit Yoran sier opp i frustrasjon.
Les hele saken
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Tips en venn

Andre saker fra denne seksjonen
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