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Kære medlemmer
Så fik vi indviet og holdt housewarming i vores nye lokaler på Charlotteskolen.
Der er blevet ydet en kæmpe indsats fra de aktives side og det er ret utroligt
hvad vi har kunnet nå på 2 ½ måned, med jul, nytår og Covid-19 som forhindringer. Det er naturligvis ikke alt der er blevet helt færdigt og i perfekt
stand, men vi har vist at der er kraft i foreningen til at skabe noget. Det er
fint at have ideer og papirer, men det er nu en anden sag at føre dem ud i
livet. Med andre ord har vi på mange måder fået skabt et godt udgangspunkt for
vores fremadrettede virke – gerne i et lidt lavere tempo end i de sidste knapt
tre måneder.
Bestyrelsen takker alle aktive for den store indsats.

Indvielse og housewarming
(Tekst Michael Ørnø/Foto Claus Bruun)
Der var travlt op til søndag den 13/2 2022, hvor vi i anledning af DASK’s
fødselsdag indviede vores nye datamuseum på Charlotteskolen i Hedehusene. Dagen
før var der travlt med oprydning og rengøring – der var en del støv fra Tapeten,
der var flyttet med.
Første punkt på programmet var kl. 11.00, hvor
Lokal TV fra Roskilde, dukkede op med journalist
og kameramand. Det bliver til en lille reportage,
som bliver bragt en af de nærmeste dage. Du kan
se resultatet her: https://youtu.be/2f9gK83fab0
Lidt i tolv ankom borgmester Michael Ziegler i
højt humør. Kl 12.00 blev der ringet med klokken
og de omkring 50 inviterede gæster samlede sig.
Michael Ørnø bød velkommen og fortalte om
foreningens formål og vores betydning for nutiden. Der var stor tak til
foreningens frivillige og til Høje Taastrup Kommune for at stille de fine
lokaler til rådighed.
Michael Ziegler fik ordet og holdt en
inspireret tale, hvor han fortalte om hans
oplevelser med en ZX-81 og dens sjove
gummitastatur. Borgmesteren kom ind på
vigtigheden af at kende sin historie for
at forstå nutiden og agere i fremtiden.
Kommunen glæder sig til samarbejdet med
foreningen. Med de ord klippede
borgmesteren den røde hulstrimmel over og
erklærede museet for åbent.

Det var startskudet til rundvisningen, hvor gæsterne i tre hold kom museet
rundt.

Michael Ziegler er civilingeniør og derfor ikke
overraskende meget interesseret i vores arbejde.
Det blev til en selfie, der blev lagt på Facebook.

Efter rundturen fortalte Finn Verner
Nielsen om foreningens historie, fra
Ballerup Egnsmuseum til nutiden. Ved
denne lejlighed blev Finn takket for
sine mange år som formand og det store
engagement og arbejde, der over årene
er lagt i foreningen. Heldigvis
fortsætter Finn sit arbejde i
bestyrelsen og er ansvarlig for vores
samling.

Til afslutning fortalte Michael Ørnø om vores planer for fremtiden og især at
bruge vores tid på Charlotteskolen til at udvikle vores museum inden vi
forhåbentlig lander en permanent lokation.
Det var afslutningen på den
officielle åbningsceremoni og
herefter var medlemmerne inviteret i
to hold til at komme og besøge det
nye datamuseum og se vores
faciliteter.
Medlemmerne besøgte de forskellige
udstillinger/rum, der var bemandet
med de torsdagsaktive, som havde
arbejdet med den konkrete udstilling.

Henrik Føns fra podcasten TechTopia
interviewede Poul-Henning Kamp.

Resultatet kan høres her:

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/idas-podcast/techtopia/techtopia-episoder/techtopia-226-danskdatamuseum-aabnet-i-nye-rammer
Omkring 50 medlemmer havde lagt deres vej forbi denne søndag og det bragte
søndagens besøgstal op over 100.
Kaare Danielsen var udsendt reporter fra ComputerWorld og det kom der denne
artikel ud af: https://www.computerworld.dk/art/259728/dansk-datamuseum-eraabnet-et-spaendende-indblik-i-datalogiens-danske-historie

Ikke nogen dårlig start.

Følg med i foreningens arbejde
Kommunikation i en forening som vores, er nødt til at spille på flere strenge.
Nyhedsbrevet er til medlemmerne og skulle
gerne berette om arbejdet i foreningen og
reklamere for aktiviteter, man som medlem kan
tilmelde sig. De er også der man som medlem
tænker – hov, det skal jeg da være med i.
Vores hjemmeside datamuseum.dk er vores
offentlige side og indeholder en masse formel
information, men bliver nu udvidet med en
blok på forsiden, der indeholder information
om museet og en ”museumslog”, som cirka skal
spejle de ting vi lægger på vores sociale
medier linkedIn og Facebook.
LinkedIn og Facebook har den fordel at det
kommer ud til langt flere end medlemmerne og
dem der kikker på vores hjemmeside. Det er
her vi ”reklamerer” for vores forening og
datamuseum og håber vi kan skabe interesse
for vores arbejde i en bredere kreds.
Hvis man ikke er på Facebook eller LinkedIn,
går man altså ikke glip af noget væsentligt,
hvis man holder øje med vores hjemmeside og
læser nyhedsbrevet.
Hvis du er på, må meget gerne ”følge”
https://www.linkedin.com/company/datamuseum og dele opdateringerne i dit eget
netværk. Vores facebook-side https://www.facebook.com/datamuseum.dk må du også
meget gerne følge og dele. Begge dele skaber synlighed omkring vores forening
og arbejde.

Datamuseum.dk T-Shirt
Vi har fået produceret en T-shirt i navy
blå og sort, med tryk på ryggen af noget
af den første danske kode, skrevet til
DASK. Rutinen til at beregne kvadratrod
er kodet af Niels Iver Bech og Willy
Heise i 1958.
Vi sælger den til 299,- + evt.
forsendelse.
Skal du have denne perfekte gave til dig
selv og støtte foreningen, bestiller du
via mail til moe@datamuseum.dk eller se
mere på
https://datamuseum.dk/merchandise

Kommende aktiviteter
4/3 16-18 Åbent hus for virksomheds- og firmamedlemmer, sponsorer og
samarbejdspartnere.
3/4 10-16 Datamuseum har åbent for offentligheden for første gang.

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

Månedens wiki-artikel
I anledning af maskinen kører i vores
nye maskinstue.
https://datamuseum.dk/wiki/RC/RC7000
Hvis du vil have adgang til at skrive,
så send en mail til wiki@datamuseum.dk
for at blive oprettet.

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 Petersen
Claus Andersen
Claus Andersen
Michael Ørnø
Michael Ørnø
Henrik Olsen
Claus Andersen

–
–
-

fvn@datamuseum.dk
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
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