Referat af DDHF’s Generalforsamling 14. april 2011 kl. 19.30
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 30 medlemmer.
Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra
Advokaterne Hesselholt som dirigent.
Ad.1 Valg af dirigent:
Peter Hesselholt blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede
generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning:
Indledning
På vegne af bestyrelsen skal jeg hermed aflægge beretning dækkende aktiviteterne siden sidste
generalforsamling den 22.april 2010. Regnskabet, som generalforsamlingen skal godkende, følger
som vanligt kalenderåret og vedrører altså hele år 2010.
Medlemsstatus:
Igen i år har der været fremgang i medlemstallet. Vi har nu 299 personlige medlemmer samt 10
firmamedlemmer. Målet vi satte os er dermed nået. Bestyrelsen har sat sig et nyt mål, nemlig at nå
op på Kr. 100.000 i kontingentindtægter.
Velkommen til alle nye medlemmer. Nye som gamle skal jeg opfordre til at benytte sig af
foreningens WIKI. Der finder man interessante historier og dokumentation, og det er meget enkelt
at bidrage med egen viden om datahistorien. Hvis der skulle være behov for en ny adgangskode, så
send os bare en mail herom – så ordner vi det.
Det er stadig vigtigt at kunne signalere, at mange bakker op om tanken om at bevare data- og ithistorie i Danmark samt ideen i at etablere et datamuseum. Vi vil naturligvis fortsat gerne have flere
medlemmer og siger tak til dem, der har hjulpet med at skaffe nye. Specielt vil vi gerne have flere
firmamedlemmer – ideer hertil tager vi gerne imod.
Arrangementer for medlemmerne:
Der er i året der gik afholdt 6 medlemsarrangementer:
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- Hipparcos og Gaia - to satellitter med dansk og svensk indsats gennem 85 år. Afholdt
på Kroppedal, Danmarks Astronomiske Museum
- Et liv med CPR systemet, afholdt hos CSC i Valby
- Harddiske og/eller magnetbånd - hvor går udviklingen hen ?
- Norsk Data - grundlæggelse, fantastiske vækst og hurtige nedtur
- RC2000, hvordan verdens hurtigste strimmellæser blev til
- Bevaring af den danske digitale kulturarv, afholdt på Ingeniørhøjskolen i Ballerup
Efter generalforsamlingen sidste år holdt medlem Nico de Jong et indlæg om
”Virksomhedskommunikation før fax og e-mail” – og demonstrerede sin fine opstilling med
fjernskrivere og en PC fungerende som telex-central.
På nær for de sidste par stykkers vedkommende kan medlemmerne købe DVD’er fra
arrangementerne for Kr 100 (hhv Kr 150 for dobbelt DVD’er). DVD’erne er også til salg her i
aften, hvis der skulle være interesse i at se eller gense arrangementerne.
Øvrige mødeaktiviteter:
Bestyrelsen har holdt 4 ordinære samt 1 ekstraordinært møde siden sidste generalforsamling. Blandt
andet har vi på et af møderne haft besøg af Asger Høg, direktør på Eksperimentariet, så velvilligt
drøftede vore planer og gav os gode råd om det videre arbejde. Mere om dette senere.
På Tapeten er som også tidligere afholdt flere besøgsarrangementer for firmaer, hvilket blandt har
ført til, at vi har fået doneret en stor og unik samling af regnestokke.
De faste torsdagsaftener her på Tapeten tiltrækker flere og flere medlemmer og besøgende i øvrigt.
Det er hyggeligt at få en snak, og der kommer hen ad vejen gang i flere projekter for at vække
gamle systemer til live igen. Der er også en del, mest privatpersoner, vi kan hjælpe med at
konvertere data fra nu udgåede medier til dagens standarder. Så mød bare frem. Hvad enten det er
for at få en snak, eller for at gå i gang med den ene eller anden aktivitet til bevarelse af
datahistorien.
Fx er et af vore medlemmer gået i gang med at skrive historien om IBM-driften i SDC i perioden
1970-80. Dette er inspireret af det store materiale vi i sin tid modtog fra det nu nedlagte
Sparekassemuseum. Det er et prisværdigt initiativ, og et eksempel på, at rummet her kan byde på
opgaver af enhver art.
Samarbejder i Danmark:
DIKU fyldte 40 år i efteråret. Vi arrangerede en udstilling af historiske effekter i Vandrehallen på
HCØ. Hovedattraktionerne var standeren med vores lille vandreudstilling samt
mikroprogramlageret fra Gier.
Flere fra foreningen har deltaget i konferencen HiNC3 – History of Nordic Computing – i efteråret i
Stockholm. Konferencen blev arrangeret af IFIP’s Working Group 9.7 (History of Computing) og
havde omkring 70 deltagere, heraf ca. 12 fra Danmark. Christian Gram har taget initiativ til at
undersøge mulighederne for at holde HiNC4 i København i 2014. Vi mener ikke i bestyrelsen, at
Datahistorisk Forening kan magte at arrangere en sådan konference selv, men vil gerne bistå hvor
det er muligt. Flere andre organisationer har udvist interesse, og der er derfor taget kontakt til Dansk
IT (DIT) med henblik på at etablere samarbejde omkring arrangementet. Tilbagemeldingen har
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været positiv, men udfordringen vil naturligvis være at få skaffet den nødvendige økonomiske støtte
så arrangementets gennemførelse kan sikres. Temaet for konferencen i København forventes at
blive noget i retning af (a) IT i offentlige systemer i Norden, (b) IT i undervisning i Norden.
Der har været afholdt møde med Organisationen af Danske Museer (hvor foreningen er medlem).
De er meget velvilligt indstillede over for vores formål og vil yde os al den støtte de kan. Blandt
andet har de tilbudt at stille deres lokaler på Vartov i København til rådighed for møder og
arrangementer når vi måtte have behov herfor.
Andre museer og samlinger har langt ringere kår for opbevaring end vi har her - takket være
Ballerup Kommunes velvilje. De støtter fortsat vores arbejde og samarbejdet fungerer godt.
Fra tidligere har vi fortsat samarbejdet med Post & Tele museet. Medlem Jørgen Albretsen er den,
der har haft den primære kontakt. Vi har fået mulighed for at besøge deres magasiner og se nærmere
på deres registreringer af dataudstyr. Medarbejdere fra museet har ligeledes været på genbesøg i
samlingen på Tapeten.
Donationer/gaver til museet:
Vi har som i tidligere år modtaget rigtig mange effekter af forskellig art (udstyr, manualer, bøger,
software, reklamesager osv. osv.) fra utallige privatpersoner. Der er for mange til det er muligt at
nævne alle – men en stor tak for, at I har været med til at bevare effekterne og historien for
eftertiden.
Hvis jeg skal omtale nogle af de større donationer må det blive disse:
 Et antal datamaskiner og andre effekter fra den Hougs’ke samling på SDU
 Første del af en større samling fra SAS Data Seniorklub
 Et DDE Supermax 5-rack system fra DTU Veterinærinstituttet
 60 m2 hævet gulv fra en maskinstue hos IBM
 En større samling tidsskrifter og bøger fra DIKU’s bibliotek
 ØK fonden har finansieret udgivelsen af ”Saga’en om den store datamaskine”
Lokaler:
Vore aftaler med Ballerup Kommune om lokalerne på Tapeten og på Møllen er blevet fornyet her i
vinter. Vi har sikret os fraflytningsvarsler i fald kommunen ønsker at anvende lokalerne til andre
formål. Jeg skal skynde mig at sige, at der ikke er nogen planer herom.
Tapeten:

Her i lokalet er pladsen fortsat trang og vi er nu tæt på at have udnyttet kapaciteten
fuldt ud. Der er derfor taget beslutning om og igangsat skrotning af en række dubletter
blandt udstyret, ligesom vi må flytte en del ældre og mindre interessant udstyr til
forkælderen. Forholdene her er ikke ideelle, men vi har ikke noget valg. Samtidigt er
vi blevet mere kræsne med hvad vi tager imod. Undertiden må vi sige ja tak og tage
imod en hel del ekstra ting og sager for at sikre os det interessante. Så bliver vi nødt til
at blive bedre til at vælge fra ved modtagelsen.

Møllen:

Vi forventer at skulle fraflytte Møllen i begyndelsen af 2013 – kommunen river
bygningerne ned til den tid. Der er derfor behov for at finde ny lokalitet med omkring
100m2 til PC sektionen med bedre forhold end i dag. Vi har undersøgt flere
muligheder, men uden held. Hvis der er nogen, der bliver opmærksom på en
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mulighed, hører vi gerne herom. Det skal helst være en langsigtet løsning, der ikke
belaster økonomien.
Projektaktiviteter i året der gik:
PC sektionen på Møllen
På Møllen og også her på Tapeten er der i året arbejdet med at sikre kørende eksemplarer af RC
Piccolo og Piccoline samt IBM PC’er af forskellig art. Der er ofte bud efter sådanne systemer, og
det kræver en indsats at holde de gamle systemer kørende. Fx har Ballerup Kommune forespurgt,
om vi kan assistere dem med udstyr og programmer i efteråret til et arrangement om computer spil.
Den opgave går vi naturligvis gerne ind i.
Vi har tidligere assisteret Teknisk Museum ved et lignende arrangement.
Det sker relativt ofte, at vi får henvendelser om at hente data ud fra medier, der for længst er
udgåede og som ikke understøttes af dagens udstyr. En speciel historie er den om en roman skrevet i
midt 80’erne af en skotsk dame på en Amstrad mikrocomputer med indbygget wordprocessor.
Romanen handler om livet i London under krigen, men fandtes altså kun på 4 stk af de særlige
3”disketter der blev brugt af Amstrad (Hitachi). Det lykkedes for Knud Viuf og vore juniorer at få
læst disketterne så vi kunne aflevere værket ”Patience Brings Roses” tilbage i form af en word-fil.
Etablering af Datamuseet – The Niels Ivar Bech Computer Museum
Arbejdet med at realisere Datamuseet har ikke været så intensivt i det seneste år som i 2009 og der
har heller ikke været den store fremdrift. Vi har været lidt afventende i forhold Charles Simonyi’s
holdning, men har nu fået en tilkendegivelse af, at vi ikke skal forvente et stort beløb fra hans fond
til hjælp til etablering af museet. Dette har fået bestyrelsen til at lægge en ny strategi for arbejdet –
vi vil nu prioritere at få etableret en passende stor gruppe af indflydelsesrige personer der støtter
ideen og vil være villige til at indgå i en kommende bestyrelse for den fond, som vi regner med skal
stå bag museet. Der arbejdes stadig på at finde en passende ramme hvori museet kan indpasses.
Problemstillingen omkring driftsøkonomien skal der gøres noget ved, inden det er realistisk at søge
fondsmidler til etableringen.
GIER projektet
Sidste år omtalte jeg GIER projektet. Det var da usikkert om det ville lykkes, men der er siden sket
store fremskridt. I dag er det ene af systemerne vi råder over vakt til live – endda så meget at
tromlen er ved at være funktionsklar efter mere end 30 års stilstand. Der skal fra bestyrelsen lyde
stor ros til de aktive i ungdomsfraktionen, der ihærdigt har arbejdet med sagen i året der gik. Jeres
engagement er prisværdigt og er med til at gøre torsdagsaftenerne spændende for alle. Målet har jo
været, at kunne demonstrere en kørende maskine, når vi skal markere 50-året for afleveringen af
den første GIER (prototypen) til Geodætisk Institut. Det mål er vi tæt på at nå.
Hæfte med glimt fra ”Datakommunikationens historie i Danmark”
Arbejdet med det hæftet er stadig i gang. Der er indkommet spændende bidrag både vedr. tidlig
datakommunikation ifm ØK’s DelData og ifm SAS’s reservationsnetværk. Når hæftet ikke er
færdigt endnu skyldes det blandt andet, at der er gået dataarkæologi i sagen. Vi er i gang med at
grave efter mere materiale om den første datakommunikation op imod en computer i Danmark
(DASK betjent fra udstillingen i Forum), men har ikke afdækket hele historien endnu. Vi synes den
fortjener at komme med i hæftet.
Afrunding:
Som formand vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, suppleanterne og til de mange
andre, der i årets løb har ydet en fin indsats. Også en tak til alle personlige medlemmer, donatorer
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og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare og formidle
datahistorien.
På spørgsmål om produktion af DVD’er svarede formanden, at der var lavet DVD-er for de fire
første arrangementer, men endnu ikke for de sidste to. Kurt Andersens foredrag om RC2000 ville
udkomme på DVD senere, måske også foredraget om bevaring af kulturarv.
Bestyrelsen blev opfordret til at gøre mere for datakonvertering fra forældede medier. FVN svarede,
at foreningen kun påtog sig mindre opgaver, fordi vi ikke vil konkurrere med firmaer, der har
specialiseret sig i datakonvertering.
Til et forslag om at lave arrangementer for tekniske skoler og lign. svarede FVN, at det gør vi
jævnligt, når vi får henvendelser herom. Men vi reklamerer ikke vidt og bredt, da det er begrænset
hvor mange og hvor store grupper vi kan klare.
Beretningen herefter godkendt med akklamation.

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter:
Medlemsmøder
Der planlægges med et medlemsmøde om datanetværk udviklet hos Christian Rovsing A/S
samt overvejes at lave et åbent hus arrangement med offentlig adgang (evt. i forbindelse
med Kulturnatten). Fejring af 50året for GIER vil ske ved et større arrangement som efter
planen bliver her på stedet i midten af september.
Publikation med materiale om GIER
Med Christian Gram som redaktør er vi ved at samle mindre kendt materiale om design,
udvikling og produktion af GIER. Materialet, omkring 250 sider i alt, planlægges genoptrykt
i forbindelsen med fejringen af 50året, og vi søger fondsstøtte til formålet.
Virtuelt museum
Der vil i det kommende år blive arbejdet videre med at forbedre det virtuelle museum.
Specielt er vi i gang med at få forbedret vores system til genstands-registrering. Det har vi
besluttet at bruge nogle penge på, da det i længere tid har været en øm tå (ikke systemet,
men vores manglende registrant). Det er jo vigtigt at dokumentere hvad vi har i samlingen,
og nok er papir et stabilt medie, men vi ville gerne kunne åbne for adgang til informationer
om samlingen på internettet.
IBM S/3 fra Brüel og Kjær
Et af vore aktive medlemmer har taget initiativ til et forsøg på at få liv i den gamle IBM S/3
vi fik i sin tid fra Brüel og Kjær. I maj måned kommer en hollænder efter planen her op og
leder slagets gang. Han har ekspertisen, idet han råder over et kørende system hjemme i
garagen! Vi er spændte på, om det vil lykkes.
Etablering af Datamuseet – The Niels Ivar Bech Computer Museum
Der vil blive taget kontakt til en række organisationer (private som offentlige) samt
privatpersoner med henblik på at skaffe opbakning til aktiv deltagelse i arbejdet for at
etablere museet. Vi vil fortsat afsøge mulighederne for at forbedre driftsøkonomien og finde
en ramme, hvori museet vil kunne realiseres.
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Omtalen af museumsplanerne affødte et spørgsmål, om der ikke var planlagt et samarbejde med en
anden organisation omkring museet. FVN svarede, at vi har drøftet mulig samordning med Campus
Ballerup (Ingeniørhøjskolen). Sagen hviler lige nu, men Ballerup Kommune har stadig reserveret en
byggegrund til datamuseet lige ved siden af Ingeniørhøjskolen.
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår:
Kasserer Mogens Strange forelagde regnskabet, som dækker kalenderåret 2010, og kommenterede
nogle af posterne.
Et medlem spurgte, hvor foreningens formue, som nu er på godt 500.000 kr., stammer fra. FVN
svarede, at foreningen fik ca. ½ mio.kr. fra det nedlagte Sparekassemuseum, hvortil kommer
donationer fra Charles Simonyi.
På et spørgsmål om, hvilken bank foreningen bruger, svarede MS, at foreningen er flyttet til FIH
Erhvervsbank, men tidligere brugte Danske Bank.
Udgiftsposten ”Opbevaring Odense” (2.700 kr. i 2009, 0 kr. i 2010) blev forklaret med, at vi i
forbindelse med aftaler med IT-gruppen på Odense Universitet i 2009 hjalp dem med omkostninger
til et lagerrum.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 200 kr. årligt for individuelle medlemmer og mindst
2000 kr. for firmamedlemmer. Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6 Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslog udnævnelse af foreningens første æresmedlem. FVN motiverede at udnævne
Henning Lindholm til æresmedlem, omtalte HL’s store arbejde for foreningen og nævnte, at HL i
virkeligheden lagde grunden til hele foreningen, da han forærede Jørgen Bjerregaard en gammel
mekanisk hulkorthuller fra ICT. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med den tilføjelse, at
æresmedlemsskab er kontingentfrit.
Ad. 7 Valg:
Af bestyrelsens 6 medlemmer var kun to på valg, nemlig Mogens Kjær og Christian Gram. Begge
var villige til genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsen har derfor uændret sammensætning:
Finn Verner Nielsen, Mogens Strange, Mogens Kjær, Poul Testmann, Christian Gram og Erik
Lorenz Petersen.
De to suppleanter Ole Nørgaard Nielsen og Henrik Jacobsen var begge villige til genvalg og blev
valgt.
De to revisorer Leif Jepsen og Henrik Jørgensen var begge villige til genvalg og blev valgt.
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Revisorsuppleanten Peter Sørensen var villig til genvalg og blev valgt.
Ad. 8 Eventuelt:
Ingen ønskede ordet, hvorfor dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.38. FVN
takkede dirigenten for dennes ledelse af forsamlingen.
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