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Allmänhetens
pressombuds- man, Olle
Stenholm, spanar inte alltid
efter det etiska.

Tidning på platta

För tjugo år sedan var det
science fiction. Nu har det
första projektet med etidning inletts i Sverige.
Fredrik Welander (t v), webbtekniker, och Svenåke Boström, medieutvecklare på Sundsvall
Tidning, bläddar i e-tidningen. Testet görs i samarbete med Högskolan i Halmstad.
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Varför ha samma MC som
någon annan? Senaste
trenden i USA är skräddarsytt. Här är bilderna.

För tjugo år sedan var det science
fiction. För tio år sedan framtidens
tidning. Nu har det första projektet
med e-tidning inletts i Sverige.
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E-tidningarna eller läsplattorna kopplas
upp mot internet, antingen via kabel eller
trådlöst, sedan är det bara för testarna att
trycka på en knapp för att ladda hem den
senaste upplagan av tidningen. Att bläddra
framåt och bakåt i tidningen görs via
ytterligare några knapptryckningar. En sida
visas i taget på skärmen som är ungefär lika
stor som ett halvt A4-papper.
Testet är en del av ett europeiskt projekt och
genomförs i samarbete med Högskolan i
Halmstad.
– Det har varit en del barnsjukdomar så här i
början, men överlag har det varit positiva
reaktioner. Jag tycker att det finns en enorm
potential i den här tekniken, säger Carina
Ihlström, som leder forskargruppen Media IT
som driver projektet.
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Sundsvalls Tidning är första dagstidning i
världen att testa tekniken. En belgisk
affärstidning gjorde ett liknande test i våras
och New York Times har precis dragit igång
ett samarbete med Sony.

Räntor & Valutor
3 mån

2.71% | 0.00%

Internetvarning

Tio familjer i Sundsvall är först ut i Sverige att
läsa morgontidningen med en ny typ av
läsplattor.
– Testet pågår i två veckor, men vi kommer
att fortsätta följa den här tekniken. Hittills har
det gått ganska bra, men det är för tidigt att
säga något om användarna, säger Svenåke
Boström, medieutvecklare på Sundsvalls
Tidning.

Bland de större elektroniktillverkarna är det
japanska företaget det som satsat hårdast på
tekniken. Deras e-bokläsare PRS-500 är på
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Att surfa på internet har
sina risker. Här är de tio
farligaste aktiviteterna.

Full gas i liten skala

FAKTA
Rex Iliad
Vikt: 390 gram.
Skärm: Tryckkänsligt e-ink på 6 tum
och 170 dpi upplösning.
Minne: 128 mb inbyggt, Compact
flash-kortplats och MMC-plats.
Batteritid: 24 timmar läsning.
Pris: 649 euro (5 970 kronor).
Sony Portable Reader System PRS500.
Vikt: 255 gram.
Skärm: 6 tum, 170 dpi upplösning
(samma som tidningstryck).
Minne: Memorystick-kort upp till 2
Gb.
Batteritid: Ungefär 7 500
sidvändningar.
Pris: 349,99 dollar (2 570 kronor).

Lukas Niklasson är en 21 år
ung entreprenör som satsar
på näthandel, och fina bilar.

Dyrast i Norge

Nästan 34 miljoner svenska
kronor vill säljaren ha för
villan på 545 kvadratmeter.
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