Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2008 fra kl. 19.00
Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Foreningens fremtidige aktiviteter
Regnskab for det forløbne regnskabsår
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indkomne forslag
Valg
Evt.

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og bestyrelsesmedlemmer 25 medlemmer.
Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Dorte Hesselholt fra Advokaterne
Hesselholt som dirigent.
Ad.1 Valg af dirigent:
Dorte Hesselholt blev valgt til dirigent med akklamation.
Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for
lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning:
Formand Finn Verner Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning. Der
var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med stor akklamation.
Indledning
Bestyrelsens beretning dækker som vanligt aktiviteterne siden sidste generalforsamling (26.april 2007) til forskel fra
regnskabet som følger kalenderåret og altså vedrører hele 2007.
Arrangementer i jubilæumsåret for DASK
50 års jubilæumsåret for DASK blev fejret med 2 store arrangementer:
- 29.september 2007 på og sammen med Danmarks Tekniske Museum og
- 13.februar 2008 på Carlsberg Forskningscenter
Arrangementerne, som er nærmere beskrevet på vores hjemmeside, bød på interessante foredrag og blev en stor succes,
hvilket naturligvis glæder bestyrelsen meget. Vi valgte at bruge en del penge i forbindelse med de 2 arrangementer, dels
fordi vi følte at anledningen berettigede det – 50 året for edb’s indtog i Danmark – og dels fordi vi fandt, at disse
arrangementer kunne være med til at profilere foreningen og skabe opmærksomhed om planerne for Datamuseet. Jeg vil
gerne her sige tak for den meget store indsats fra alle i bestyrelsen, som gjorde det muligt at afholde arrangementerne.
At også vore medlemmer har været tilfredse, tyder mange positive tilkendegivelser på. Til de medlemmer, som ikke
havde mulighed for at være med til fejringen af DASK kan vi tilbyde optagelser på DVD fra de 2 arrangementer. Mere
om dette senere.
Andre arrangementer for medlemmerne
- efter GF sidste år hørte vi om ”Optiske lagringsmedier og levetider”
- 30.august – ”Analoge regnemaskiner og hybrid-regneanlæg”
- 15.november – ”Edb for forskning og uddannelse, de store regnecentre for 40 år siden”
Øvrige mødeaktiviteter
På Tapeten er i øvrigt afholdt 4 særlige arrangementer for inviterede grupper. Specielt skal nævnes arrangementet for
tidligere medarbejdere i Christian Rovsing A/S den 9.november, hvor op mod 80 personer deltog. Efterfølgende er flere
af deltagerne gået i gang med at få liv i et CR80 system – det ser vi frem til vil lykkes.
Bestyrelsen har holdt 5 møder siden sidste generalforsamling (heraf det ene som et ekstraordinært møde).

referat generalforsamling 260608/pt/fvn

1

Besøg hos andre i ind- og udland:
Medlemmer fra bestyrelsen har i april sidste år sammen med Poul-Henning Kamp og Knud Viuf været på en 2-dages
forårstur og besøgt Einar Hougs samling på SDU, Telegrafregimentets Historiske Samling i Fredericia, Flyvevåbenets
Historiske samling i Karup samt Elmuseet i Tange. En spændende tur, hvor vi fik et godt indblik i, hvad der gemmer sig
i magasinerne i disse samlinger.
Christian Gram har deltaget i HiNC2 konferencen i Turku i Finland (History of Nordic Computing 2) og her fået
indtryk med hjem af det datahistoriske arbejde i de øvrige nordiske lande. Man har her også tanker om at etablere
museer, men med Sverige som mulig undtagelse, er man ikke længere fremme med tankerne end vi er.
Endvidere er der også på privat basis aflagt besøg på museer i såvel England som Tyskland. Vi forsøger at holde os
orienteret også ud over landets grænser. Der er for nærværende dog ikke kapacitet til at indlede egentlige samarbejder
med udenlandske organisationer.
Samarbejder i Danmark:
Det gode samarbejde med Ballerup Kommune er fortsat i årets løb, og der er endvidere afholdt møder og indledt
samarbejde med Teknisk Museum, Post og Tele Museet og Nationalmuseet samt brancheforeningen IT-Branchen.
Sammen med Teknisk Museum fik vi arrangeret en markering af 50året for afvikling af det første program på DASK,
som nævnt ved et foredragsarrangement i Helsingør med DASK’s chefingeniør Bent Scharøe Petersen som hovedtaler.
Forud for dagen havde bestyrelsen, og især Henning Isaksson, brugt mange timer på at assistere Louise Skyggebjerg fra
Teknisk Museum med at forberede en ny særudstilling med navnet ”DASK og de tidligste computere”. Udstillingen
blev åbnet på dagen, og byder ud over DASK også på nyopstilling af en række andre interessante systemer. Det kan
anbefales at besøge særudstillingen, som vil komme til at stå et par år. Foreningen var endvidere med en donation med
til at finansiere indkøb af et filmklip fra DR til brug i udstillingen. Klippet blev sendt første gang i forbindelse med
folketingsvalget i 1960 og har Niels Ivar Bech og DASK i hovedrollerne. Både foreningen og Teknisk Museum havde
stor nytte af samarbejdet i forbindelse med fejringen af DASK og det lover godt for fremtiden.
Også Post og Tele Museum har vi assisteret i årets løb, igen med Isaksson som drivkraften på vores side. Vi har leveret
materiale til udstillingen ”Drømmesporet” som handler om ”… drømme, håb, visioner og mareridt vedrørende
fremtidens kommunikation. Hvordan så verden af i morgen ud i verden af i går?” Ud over dette har vi en aftale om
snarest at drøfte andre samarbejdsmuligheder.
Endelig er vi også i kontakt med Nationalmuseet (afdelingen ”Danmarks nyere tid”), som vi kan assistere i forbindelse
med deres arbejde med at opbygge den ny permanente udstilling i Brede Værk i forbindelse med industrikulturens år
2007. Udstillingen skal åbne i 2009. Det vi kan bidrage med, er noget om hvordan man har anvendt datamaskinen i
industrivirksomheder i Danmark (fx noget om B&W’s anvendelse af GIER).
I forbindelse med udarbejdelse af visionsprospektet for Datamuseet (se neden for under projektaktiviteter), har vi
afholdt møder med brancheforeningen IT-Branchen. Man er her meget interesserede i at hjælpe os med at realisere
museumstankerne, dels ved egen indsats hvor det måtte være muligt, og dels ved at skabe kontakter til virksomhederne i
branchen. Det vil vi helt sikkert få brug for - støtte og samarbejde med IT-Branchen er særdeles vigtigt for driften af det
kommende museum.
FIRST LEGO League blev i år igen afholdt i Ballerup og igen var det på Ingeniørhøjskolen. Som tidligere bidrog
bestyrelse og medlemmer med 3 dommere til det meget velbesøgte arrangement. Hvis der er nogen der siger, at de unge
i dag mangler entusiasme, så skulle de deltage og blive overbevist om noget andet. Vi anbefaler medlemmerne at melde
sig under fanerne (men husk høreværn !).
Foreningens vandreudstilling er klar til at vandre ud i landet. Første stop bliver hos SDC – Skandinavisk Data Center
(det tidligere Sparekassernes Data Center).
Medlemsstatus:
Vi har nu 236 personlige medlemmer samt 7 firmamedlemmer, igen en lille nettofremgang i forhold til sidste periode.
Vi vil stadig gerne have flere medlemmer og siger tak til de medlemmer der har hjulpet til med at skaffe nye. Bliv
endelig ved. Det er vigtigt, at så mange som muligt støtter arbejdet med at få Datamuseet op at stå.
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Donationer/gaver til museet:
Vi har også i det forgangne år som tidligere modtaget en del effekter, herunder:
- ældre HP computere fra IHK,
- en del RC3502 udstyr fra Fujitsu,
- 2 stk. IBM ”Optical Library” fra Grundfos,
- regnemaskiner og diverse computere fra DTU,
- en komplet RC7000 som har været anvendt på Slagelse gymnasium & HF kursus,
- tapestationer fra Niels Bohr Instituttet,
- en stor mængde dokumenter vedr. Regnecentralens historie fra Poul Foss-Michelsen og
Knud Sørensen
- en kopi af en historisk film om EDSAC fra 1951 (med Maurice Wilkes)
- en stor samling af tidsskriftet BIT
- samt hel del andre interessante computere og andre effekter fra privatpersoner
PC-samlingen:
I løbet af året er der arbejdet på at samle PC systemer på en udstillingshylde med tilhørende software samt med diverse
udstyr som printer/scanner/højtalere, så de nemt kan demonstreres og evt. udlånes. Det har der også været behov for et
antal gange. I årets løb er modtaget enkelte systemer som donationer. For tiden arbejdes der på at klargøre et Piccoline
system til permanent udlån til Nationalmuseet.
Der har til stadighed været pladsproblemer på Møllen og det er nu blevet helt akut, idet Ballerup Kommune i januar i år
besluttede at nedrive begge bygninger på Møllen. Der skal findes en anden løsning for PC-samlingen inden for en
tidshorisont på 4-6 måneder og forskellige muligheder drøftes med kommunen.
Anskaffelser og forbedringer:
Tapeten:
Først det negative: Oversvømmelse i mere end halvdelen af lokalet efter et
skybrud. Ballerup Kommune var meget hurtig til at yde hjælp, både med udstyr og ressourcer. Det var
vi meget glade for, men hændelsen kom alligevel til at koste os mange ekstra arbejdstimer. Bestyrelsen
har besluttet, at der skal skabes en bedre sikring og et bedre beredskab mod fremtidige vandskader
(nedefra, udefra, ovenfra). Arbejdet er igangsat, men endnu ikke tilendebragt. Det er ikke alt vi kan
klare selv.
Til brug på Tapeten og andetsteds er anskaffet en bærbar PC. Endvidere
diverse udstyr til vores fotoatelier. Der er etableret et ”højlager” for flyttekasser øverst på nogle af
palle-reolerne.
Film:

Fra Danmarks Radio er indkøbt et antal klip fra TV- og radioudsendelser
af historisk interesse. Desværre forhindrer DR’s prispolitik, at vi undersøger og anskaffer i større stil.
Men materialet er jo bevaret for eftertiden hos DR.

Projektaktiviteter i året der gik:
Monografien: Papirstrimlen som datamedie – en dansk edb-historie
Monografien om papirstrimlen blev færdiggjort til 13.februar med Henning Isaksson og Claus Thorhauge som de
primære kræfter godt assisteret af øvrige medlemmer af bestyrelsen og Poul Henning-Kamp. Det har været et meget
stort arbejde, og det er glædeligt at hæftet er blevet godt modtaget af såvel medlemmerne, som af vore
samarbejdspartnere. Formålet var foruden at få opsamlet datahistorie, også at vise kommende donatorer et af formålene
med det kommende museum – at udarbejde seriøse publikationer, og at vi magter det allerede nu.
En tak til de organisationer, der har støttet udgivelsen økonomisk (Edlund, GN Store Nord fonden, Ingeniørforeningens
Videnformidlingsfond og PROSA) og også til en række tidligere medarbejdere hos GN Store Nord for materiale samt
engageret fortællelyst. Efter generalforsamlingen vil Benth K. Skjoldorf holde et indlæg om telegraf- og
industriaktiviteterne i GN Store Nord.
Mindeskrift om Jørgen O. Bjerregård
Der er i årets løb med hjælp fra Claus Thorhauge arbejdet på et mindeskrift om Jørgen O. Bjerregård – foreningens
første formand – omhandlende dataarkæologernes indsats fra 1989 og frem. Mindeskriftet er ikke helt færdigredigeret
endnu, men det er tanken at lade det trykke som et lille hæfte på samme vis som hæftet ”Da edb kom til Danmark –
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29.september 1957”. Dette hæfte er forfattet af Christian Gram og udkom i forbindelse med arrangementet på Teknisk
Museum 29.september 2007.
Visionsprospekt om Datamuseet
Arbejdet med visionsprojektet for Datamuseet har fyldt meget i det seneste år, både økonomisk set og for så vidt angår
vore egne timer. Prospektet er udarbejdet med kyndig assistance fra Lars Haastrup arkitekter og var færdigt til den
13.februar 2008. Dele af det blev omtalt ved ”2.halvleg” hos Carlsberg. I er velkomne til at se nærmere på de fremlagte
eksemplarer. Resultatet er blevet rigtig flot synes vi, og vi har da også haft den glæde, at det har modtaget ros som et
godt og professionelt stykke arbejde flere steder, hvor vi allerede har præsenteret det. Prospektet beskriver visionen for
Datamuseet og omhandler især det mulige indhold og de mulige aktiviteter i museet.
Afrunding:
Som formand vil jeg gerne sige tak – især til bestyrelsen – for en meget engageret og omfangsrig indsats.
Også en tak til alle medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare og
formidle datahistorien. Uden denne støtte vil det nok ikke være muligt at få etableret et Datamuseum.
Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
Formand Finn Verner Nielsen orienterede om foreningens fremtidige aktiviteter:
a) Etablering af Datamuseet – The Niels Ivar Bech Computer Museum:
Arbejdet med at rejse penge til etablering og drift af museet vil blive intensiveret i det kommende år. Vi har det
bedst tænkelige udgangspunkt herfor lige nu, og vi har kun mødt positiv interesse de steder, hvor vi har
fremlagt vore ideer. Vi har tænkt os at starte med at bearbejde udvalgte store fonde, og bruge denne proces til
at afdække, hvilke specifikke krav de stiller til en endelig ansøgning.
Visse af fondene vil givetvis kræve at se et skitseprojekt, inden de kan tage endelig stilling til en ansøgning om
et større millionbeløb. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi skal søge finansiering til udarbejdelse af et sådant
skitseprojekt. En af de store fonde har allerede uformelt udtrykt velvilje over for en ansøgning om midler til et
sådant formål. Vi er derfor i gang med at finde ud af, hvad et sådant skitseprojekt bør indeholde, og hvilken
rådgiver vi skal vælge til hjælpe os i processen. Det er en spændende tid vi går i møde.
b) Medlemsmøder
Der vil ikke blive ret mange medlemsmøder i denne sæson – bestyrelsen vil være fuldt ud optaget af arbejdet
med at skaffe midler til etablering af Datamuseet. Vi håber på forståelse herfor. I stedet vil vi holde øjne og
ører åbne og om muligt sørge for, at foreningens medlemmer vil kunne deltage i arrangementer i andre
foreninger og andre sammenhænge.
c)

Indsamling og formidling:
- De hidtidige aktiviteter på området fortsættes om end på et noget lavere aktivitetsniveau. Et nyt tiltag er
etablering af en Wiki (wikipedia) i nærmeste fremtid. Det er tanken, at medlemmer (og andre udvalgte) her
skal kunne bidrage med eget input til bevarelse af datahistorien i Danmark. Vi håber på denne vis at kunne
”aktivere” en bredere kreds, end det indtil nu har været os muligt.
- DVD’er fra udvalgte arrangementer vil fremover kunne erhverves af medlemmerne ved
medlemsarrangementerne, også her ved generalforsamlingen. Der er pt. 7 titler at vælge imellem. Prisen er sat
fornuftigt så vi blot får dækket fremstillings-omkostningerne. Vi vil fortsætte med at få produceret ny DVD’er
i det omfang kræfterne tillader det.

d) Ny monografi om ”Datakommunikationens historie i Danmark”
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte rækken af monografier med et hæfte omhandlende
”Datakommunikationens historie i Danmark”. Vi søger interesserede til at være med i arbejdet og tovholder for
aktiviteten (redaktør). Så hvis der er nogen der har lyst til at bidrage, så sig til.
e)

Restaurering af en GIER:
Her i januar måned er flere medlemmer gået i gang med et ambitiøst projekt: at restaurere et af GIER
systemerne i samlingen – og få det til at køre igen. Det er systemet fra RC’s fabrik i Præstø, og det blev efter
sigende anvendt til produktionsstyring her. Opgaven er en udfordring men er ikke umulig. I 2011 vil det være

referat generalforsamling 260608/pt/fvn

4

50 år siden det første system blev leveret til Geodætisk Institut, og det kunne være flot at vise et kørende
system til den tid. Det kunne jo ikke lade sig gøre med DASK !
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kasserer Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2007, som i henhold til vedtægterne var udsendt med indkaldelsen
til generalforsamlingen.
Regnskabet blev uden kommentarer godkendt med akklamation.
Henning Isaksson gennemgik regnskabets hovedposter og redegjorde for anvendelsen af større enkeltbeløb.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2009.
Ad. 6 Forslag:
Der var ikke fra medlems- eller bestyrelsesside fremkommet forslag til behandling.
Ad. 7 Valg:
På valg til bestyrelsen var Finn Verner Nielsen, Poul Testmann og Henning Lindholm. Alle var villige til genvalg.
Dirigenten konstaterede ingen modkandidater. De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Finn Verner Nielsen
Henning Isaksson
Mogens Kjær
Poul Testmann
Christian Gram
Henning Lindholm
Bestyrelsessuppleanterne Ole Nørgaard Nielsen og Henrik Jacobsen var ligeledes på valg. Begge var villige til genvalg.
Der var ingen modkandidater. De to suppleanter blev herefter valgt med akklamation.
Begge revisorer og revisorsuppleanten var på valg og villige til genvalg. Alle blev valgt med akklamation.
Revisorer er hermed:
Leif Jepsen
Henrik Jørgensen
og revisorsuppleant:
Aage Melbye
Ad. 8 Evt.:
Et medlem spurgte, med henvisning til den store forskel på regnskaberne for 2006 og 2007, efter et budget for 2008.
Kassereren oplyste, at der ikke er noget budget, men at der er lavet et likviditets overslag over forventede aktiviteter i
2008 incl. en reserve til uforudset anvendelse, afpasset efter vor økonomiske formåen.
Et medlem takkede bestyrelsen for et fantastisk og dybt imponerende arbejde for foreningen. Udtalelsen blev kraftigt
applauderet. Formanden takkede for de pæne ord og bifaldet.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen..
Finn Verner Nielsen takkede dirigenten for indsatsen og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl. 20.
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