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Velkommen til foreningens nye nyhedsbrev. Vi planlægger at udsende en 8-9
udgaver om året. Formålet er at orientere om, hvad der sker i foreningen - til
alle medlemmer. Coronaepedimien har været hård ved foreningen og vi har ikke
kunnet gennemføre ret mange aktiviteter i den periode. Nu er vi heldigvis på den
anden side og der er ved at komme fuld damp på aktiviteterne igen.
Vi har i mange år velvilligt fået stillet lokaler til rådighed af Ballerup
Kommune. Det er vi meget taknemmelige for. Situationen er imidlertid, at vi kun
kan blive på et mindre areal på Tapeten og vi derfor må opmagasinere store dele
af vores samling. Det koster en del penge at leje magasinplads, der er egnet til
at opbevare vores udstyr. Det udfordrer vores økonomi og vi har derfor i dette
efterår fokus på at styrke vores indtægtsgrundlag, så vi kan bevare samlingen.
Bestyrelsens plan er at skaffe flere virksomhedsmedlemmer og medlemmer i øvrigt.
På vores hjemmeside datamuseum.dk, kan du se det materiale og den ”pakke”, som
gerne skal skaffe mange nye virksomhedsmedlemmer og dermed bringe vores økonomi
i balance.
Samtidig med dette arbejde, er vi i dialog med en kommune i hovedstadsområdet om
nye lokaler, der skal fungere som værksted og samlingsted for foreningens aktive
medlemmer. Vi håber at vi i næste nyhedsbrev kan præsentere vores nye ”sted”.
På langt sigt har vi også ambitioner, men nu og her skal vi have skabt en sund
økonomi, bevare samlingen og skabt gode rammer for det aktive arbejde med de
mange klenodier, der er i vores samling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke de medlemmer, der udfører et kæmpe arbejde med at pakke og transportere
vores samling på magasin.

Bestyrelsesnyt
Efter generalforsamlingen 2.9.2021
består bestyrelsen af:
Michael Ørnø, Claus Andersen, Søren
Roug, Henrik Olsen, Erik Lorenz
Petersen, Andreas Ryge, Martin Johansen
og Finn Verner Nielsen. Claus W.
Jakobsen og Ole Nørgaard Nielsen er
suppleanter.
Foreningens formand gennem mange år Finn
Verner Nielsen, valgte at træde tilbage.
Der skal lyde en stor tak til Finn for
den store indsats gennem mange år.
Heldigvis fortsætter Finn sit arbejde i
foreningen og er blandt andet tovholder
for samlingen.
Michael Ørnø
Formand

Den nye bestyrelse konstituerede sig med
Michael Ørnø som formand, Søren Roug som
sekretær og Henrik Olsen fortsætter som
kasserer.

Kender du DDHF WIKI?
Foreningen driver en wiki, som er vores
digitale datamuseum. Alle kan læse, men
du skal være oprettet for at kunne
opdatere.
Hvis du vil have adgang, så send en mail
til wiki@datamuseum.dk for at blive
oprettet.
Månedens link er:
https://datamuseum.dk/wiki/ICL/Comet

ICL Comet 3000

Nyt på Arkæologi-loggen
Mike Milkjær efterlyser Comet/Butlerrelateret viden/materiale, dels danske
brugergruppe blade, MUG, MCG, Z80, MPS
og hvad de ellers altsammen hedder. Tag
kontakt til Mike på mikkel@mikjaer.com,
hvis du kan hjælpe.

Butler BDS2001A
Søren Roug har indlæst over 100
disketter og manualer for software brugt
i gymnasier og handelsskoler på Partner
og Piccoline datamater. Nu skifter han
fokus til MS-DOS fra fremkomsten af IBM
Pcen i Danmark i 1983 og op til Windows
3.0 i 1990.

IBM PC/XT

Han er interesseret i at høre fra
medlemmerne hvilken software de brugte
på arbejdet i den periode. SuperCalc?
Lotus 1-2-3? Dantekst? DSI-tekst?
WordStar? Regnskabsystem?
Kartotekssystem? Terminalemulering?
Selvudviklet software?
Kontakt Søren via sorenroug@gmail.com

Status på flytningen
v/Finn Verner Nielsen
Arbejdet med at sikre samlingen skrider
fint frem. Mere end 100 paller med
udstyr, bøger, tidsskrifter, manualer
samt programmel er kørt til det nye
magasin ved Ringsted, og pallereoler
samt de fleste reoler i kælderen på
Tapeten er tømt.
En positiv ting er, at vi i forbindelse
med flytningen naturligvis har
registreret, hvad såvel flyttekasser som
paller indeholder og typisk taget en del
foto's af indholdet. Der er derfor nu
bedre styr på, hvad vi har i store dele
af samlingen, og effekterne kan findes
frem fra magasinet igen. Der er stadig
meget tilbage i kælderen, men en hel del
skal videre til de kommende lokaler i
den nye kommune eller alternativt
forblive på de ca. 120 m2, som vi
beholder i kælderen på Tapeten.
Her er det planen at ha' de større og
fungerende systemer, der ikke så godt
tåler at blive flyttet for mange gange.

Vores magasin i Sandby ved Ringsted

Kommende arrangementer &
datoer
Foreningen deltager med en stand hos
Industriens den 10/11-2021, hvor DIKU
fejrer 50 års jubilæum med en RC Piccolo
og gamle lærebøger på Dat 0 i 80'erne.
På IDA's Driving IT konference 5/11-2021
i København, holder Michael Ørnø og
Poul-Henning Kamp indlæg om DDHF.

Nye udvalg i DDHF
Bestyrelsen har nedsat en række udvalg. Hvis du er interesseret i at bidrage til
arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte udvalgets tovholder.
Samlingen:
Ny lokation:
Torsdagsaktive:
Aktivitetsudvalget:
Kommunikation:
DDHF på langt sigt:
Økonomiudvalg:
IT-udvalget:

Finn Verner Nielsen
Erik Lorenz Pedersen
Claus Andersen
Claus Andersen
Michael Ørnø
Michael Ørnø
Henrik Olsen
Claus Andersen

–
–
-

finnverner@gmail.com
elp@datamuseum.dk
claus.andersen@enkel-it.dk
claus.andersen@enkel-it.dk
moe@datamuseum.dk
moe@datamuseum.dk
henrik_olsen@mail.tele.dk
claus.andersen@enkel-it.dk

Torsdagsaktive
De torsdagsaktive holder lejlighedsvist
miniforedrag og vi er begyndt at filme
disse, så de kan komme alle medlemmer
til gode. Al begyndelse er svær og der
arbejdes på den tekniske kvalitet.
Den 30/09-2021 holdt Poul-Henning Kamp
et foredrag om status på projektet om at
skabe en softwareemulering af vores
kørende Rational 1000 maskine.
Du kan læse om Rational 1000 på vores
wiki på
https://datamuseum.dk/wiki/Rational/R100
0s400
Rational 1000

DDHF T-shirt på vej
Vi er ved at få produceret en T-shirt
med vores logo på fronten og kode fra
DASK på ryggen, skrevet af Niels Ivar
Bech og Willy Heise i 1958. I næste
nyhedsbrev bringer vi billede og hvordan
du bestiller denne oplagte gave til dig
selv.

Link til Poul-Henning's miniforedrag:
https://www.youtube.com/watch?
v=oMRTr0bPuOA

Støt foreningen
Bidrag kan indsættes på konto 1551
12955863 eller via MobilePay 83901.

Redaktion: Michael Ørnø. Kontakt: moe@datamuseum.dk
Gode forslag til nyhedsbrevet og foreningen i øvrigt modtages med glæde på
ovenstående adresse.

