
Tonning, Hammer og Godal

I 1993 lanserte Cern, World Wide 
Web-teknologien til hele verden og 
over 200 servere var koblet sammen. 
Ikke mange år senere lanserte Google 
sin egen søkemotor og begynte å 
kartlegge internettet. Norge fikk 
spørsmål om å hjelpe til med 
økonomisk støtte, men hadde ikke tro 
på prosjektet. I ettertid ser man at 
Norge kunne tjent mye penger på å 
støtte Google.

I 1988 opphørte Televerkets monopol 
på telefoner og nettverk i Norge. Nå 
kunne også private bygge sine egne 
nett og selge telefoner. De første som 
benyttet seg av dette tilbudet var 
Netcom, som i dag er en av Norges 
største på mobilnettverk. Senere har 
det kommet flere operatører som for 
eksempel OneCall, Talkmore, Ludo og 
Chess.!

I 1942 fikk pressedirektoratet i 
hovedoppgave å nyordne avisene. 
Pressedirektoratet bestemte over 
pressen, og kunne sparke redaktører 
og slå sammen avisene. Dette førte til 
kontroll over mediene(pressesensur). 
Varden og Porsgrunns Dagblad var 
blant avisene som fikk innsatt NS-
redaktør. I etterkant av krigen kom 
erstatningsspørsmålet på plakaten. 
Morgenavisen i Oslo, ble dømt til å 
betale 170 000 kroner på grunn NS-
redaktøren.

I 2006 blir Facebook tilgjengelig for 
alle i verden med e gyldig e-post 
adresse. Dette var starten på en 
revolusjon som forandret synet vi har 
på kommunikasjon. I 2013 var 1,4 
millioner nordmenn over 15 år innom 
Facebook hver dag, og over 3 
millioner var innom månedlig.
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Første frimerke blir utgitt og første telegraflinje åpner 
mellom Christiania og Drammen

Første postkortet i Norge

Første telefon kommer til Norge, kjøpt i USA

Private telefonsentraler i Oslo og Drammen

Parlamentarisme fører til flere politiske partier og 
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Telegrafi mellom skip og kyststasjoner

Illegal presse ble startet opp på grunn av sensur

Første automatiske telefonsentral blir lagt til Skien og 
radioen kom til Norge

Norsk Rikskringkasting  (NRK) blir opprettet

1941

Tyskerne tok over alle mediene i Norge, også kino ble brukt 
til propaganda

Kong Olav foretar åpning av første TV-sending i Norge

Postnummer blir innført for å håndtere store postmengder

Første e-post blir sendt (verden), og internett kommer til 
universiteter i Norge

OLT (Offentlig Landmobil Telefoni) - Mobiltelefoner kommer 
til Norge

Televerket (senere Telenor) har monopol på nettverk og 
salg av mobiltelefoner i Norge

Dagens fortsatt fungerende GSM-nett blir bygget, og TV-
kanalen TV2 blir opprettet

Telenor bygger 3G i Norge, og SMS blir vanlig

Telenor har nå 4G-dekning langs kysten på Østlandet, og 
de fleste har internett på mobilen

2014

I 1975 ble det ordinære farge-tv-
sendinger fra NRK. I 1976 ble dette 
markert av Jon Skolen og Trond 
Kirkvaag på NRKs bidrag til Montreux-
festivalen. I dag tas alle bilder og all 
lyd opp digitalt og distribueres ved 
hjelp av bakkenett, kabel, satellitt eller 
nett. 
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