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Prolog v/Michael Ørnø

Kære medlemmer

Den 4. marts havde vi åbent hus for vores firma- og virksomhedsmedlemmer, samt 
vores samarbejdspartnere. Det blev en hyggelig fredag eftermiddag med et pænt 
fremmøde. Jeg syntes vi fik fremvist en aktiv og levende forening, som er kommet
op i lyset – et godt afsæt til fremtidigt samarbejde.

Det var med stor spænding vi for første gang åbnede dørene til vores museum den 
3. april. Annonceringen var begrænset til vores grupper på Facebook, LinkedIn og
naturligvis dette nyhedsbrev, samt vores hjemmeside. Vores museum på Charlotte-
skolen er et eksperimentarium og dette var vores første test. Du kan læse om 
hvordan det gik i artiklen nedenfor.

Der har også været arbejdsweekend på Tapeten, for at komme et afgørende stykke 
videre her. Der var så stor tilslutning til arbejdet at søndagen kunne aflyses. 
Tak til alle der tog en tørn. Vi kan nu skimte enden på det kæmpe arbejde.

Foreningen holder generalforsamling 26. april hos Statens It i Ballerup.

Bestyrelsen takker alle aktive for den store indsats.

Datamuseum – åbent for publikum
(Tekst Michael Ørnø)

Hvordan skal vi drive museum? Selv om vi er nået langt på kort tid, så er vores 
udstilling ikke færdig. Det er nok begrænset hvor meget glæde man som 
”almindelig” besøgende kan få ved at gå rundt og kikke på egen hånd. Derfor 
byggede vi til lejligheden et program, som vi kørte igennem to gange i 
åbningstiden fra 10 til 16.

10:15/13:15 Foredrag "IT-historiens pionerer - globalt og i DK" ved Michael Ørnø
11:00/14:00 Rundvisning på museet
12:00/15:00 Foredrag "Vi har ikke plads til..." ved Poul-Henning Kamp

Til vores store glæde var vores foredragssal nærmest fuld kl. 10:15, hvor der 
var kommet ca. 50 gæster. De fik overblikket fra Babbage, Lovelace, Leibniz over
Turing til Scharøe, Bech og Rovsing. 

Dermed var scenen sat til rundvisningen 
på museet ved kustoderne Poul-Henning 
Kamp og Henrik Olsen. Man får utroligt 
nemt en time til at gå på turen rundt på
museet, selv om vi måske selv syntes at 
der mangler mange ting i udstillingen.

Programmet afsluttes med en tur i 
foredragssalen, hvor Poul-Henning Kamp 
fortæller om de klenodier vi ikke har 
med til Charlotteskolen, som eksempelvis
GIER og de store RC-maskiner.

Dermed gik 2,5 time i en ruf og der var 
lige tid til at få lidt mad, inden anden
runde skulle starte.

(PHK underholder 2. hold)



Til vores fortsatte positive overraskelse, kunne vi mønstre på den pæne side af 
30 gæster til anden runde, som fik den samme tur.

Trætte men glade efter en hektisk og meget succesfuld søndag – se eventuelt 
Poul-Henning Kamps blog på Version2 - https://www.version2.dk/holdning/mit-liv-
som-kustode

Næste åbningsdag er 1. maj. Vi regner med at kunne lave en kalender for resten 
af året, når de rette personer får sat sig sammen og planlagt.

Husk at museet er åbent for alle – medlemmer som ikke medlemmer.

Vi fik solgt et pænt antal t-shirts og kopper på dagen. Vi har jo gratis entre, 
så et salg på over 4.000 kr luner i kassen. Vi sælger naturligvis stadig på 
postordre.

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

Der er udsolgt af alle kopper – 
undtagen koppen med RC-sprællemanden, 
hvor lageret tæller 9 stks, så du skal 
til at være hurtig...

Nyt fra samlingen v/Finn Verner Nielsen
Efterlysning: Vi mangler en B&O Teledata terminal i samlingen  

For nylig fik vi en svensk Tele2000 terminal doneret 
(fremstillet af tyske Loewe). Den stammer fra det 
svenske anden generations TeleGuide forsøgsnetværk fra 
starten af 90’erne – en forløber for internettet 
inspireret af det franske Minitel system. Vi har 
allerede flere Minitel terminaler i samlingen, herunder
en med dansk tastatur, samt Teledata terminaler fra 
andre leverandører (international betegnelse - 
Videotex). 

Er der mon nogen, der husker det danske Teledata forsøg
fra starten af 1980’erne?

https://www.version2.dk/holdning/mit-liv-som-kustode
https://www.version2.dk/holdning/mit-liv-som-kustode
https://datamuseum.dk/merchandise
mailto:moe@datamuseum.dk


Ligesom i Sverige blev det ikke
nogen succes, men vi kunne svært
godt tænke os også at ha’ en B&O
Teledata terminal i samlingen. Det
var et 26” Beovision 8800
farvefjernsyn forsynet med et modem
og en dekoder for modtagelse af
såvel Teledata som Tekst-TV! 

Hvis nogen har en sådan, tager vi
imod med glæde.

Læs mere om det danske Teledata
forsøg på

https://www.elov.dk/media/betaenkninger/
Betaenkning_afgivet_af_statsministeriets_udvalg_vedroerende_eventuel_indfoerelse
_af_teletekstsystemer_i_Danmark.pdf

Månedens wiki-artikel

Månedens wiki artikel kommer fra en ny 
skribent. Poul Badura har i sin 
karriere primært beskæftiget sig med 
IBM mainframe verdenen. Som operatør 
hos SDC og senere som ejer af en 
kursusvirksomhed. Hans første artikel 
er et tilbageblik på IT sikkerhed fra 
tresserne og frem.

https://datamuseum.dk/wiki/IT_Sikkerhed

Hvis du vil have adgang til at skrive, 
så send en mail til wiki@datamuseum.dk 
for at blive oprettet.

Bitarkivet vokser

Vi har nu mere end 3400 filer og 
dokumenter i bitarkivet. De sidst 
nyankomne er 53 udgivelser af fagbladet 
'Datalære' i perioden 1976-89 fra 
Danmarks It- og medievejlederforening. 
Mikkel Mikjær Christensen har stået for 
indskanningen.

https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_afgivet_af_statsministeriets_udvalg_vedroerende_eventuel_indfoerelse_af_teletekstsystemer_i_Danmark.pdf
https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_afgivet_af_statsministeriets_udvalg_vedroerende_eventuel_indfoerelse_af_teletekstsystemer_i_Danmark.pdf
https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_afgivet_af_statsministeriets_udvalg_vedroerende_eventuel_indfoerelse_af_teletekstsystemer_i_Danmark.pdf
mailto:wiki@datamuseum.dk
https://datamuseum.dk/wiki/IT_Sikkerhed


Nyt koncept - søndagsforedrag
Aktivitetsudvalget har besluttet at prøve med et månedligt foredrag for
medlemmer af foreningen. Vi har besluttet at lægge det søndag eftermiddag i
forlængelse af museumsåbningen.

Søndag 1. maj 16-18 på Datamuseum, Charlottegårdsvej 1, Hedehusene

Fra 1970 til hans alt for tidlige død i 1991, var Jan
Soelberg drivkraften i Danmarks første "maker"
bevægelse.

AE bogen solgte mange hundrede tusinde exemplarer,
JostyKit solgte tusindvis af byggesæt og de første
hjemmecomputere blev udvidet med konstruktioner fra
Circuit Design.

Program:
Poul-Henning Kamp: Velkomst og introduktion
   
Jens Rahbek: Tilblivelsen af AE-bogen og de
tidlige  år.
         
Pause
         
Benny Strand: Dagligliv i JostyKit
         
Pause
         
Søren B. Hansen: Circuit Design tiden

Tilmelding via NemTilmeld på følgende link: 
https://ddhf.nemtilmeld.dk/1
Maks 50 deltagere – først til mølle.

Der er mulighed for fællesspisning efter foredraget.

Vi forventer at optage foredraget og senere gøre det tilgængeligt via vores Wiki
og youtube-kanal.

Kommende aktiviteter

Torsdag 21/4, 28/4 - Torsdagsaktive mødes på Charlotteskolen

Søndag 1/5 10-16 - Datamuseum har åbent

Søndag 1/5 16 - Søndagsforedrag på datamuseet

Torsdag 5/5, 12/5, 19/5, 26/5? - Torsdagsaktive mødes

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

https://ddhf.nemtilmeld.dk/1


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:          Finn Verner Nielsen  - fvn@datamuseum.dk
Ny lokation:        Erik Lorenz Petersen - elp@datamuseum.dk
Torsdagsaktive:     Vakant               - Vakant
Aktivitetsudvalget: Michael Ørnø         - moe@datamuseum.dk
Kommunikation:      Michael Ørnø         – moe@datamuseum.dk
DDHF på langt sigt: Michael Ørnø         – moe@datamuseum.dk
Økonomiudvalg:      Henrik Olsen         - henrik_olsen@mail.tele.dk
 
Redaktion: Michael Ørnø. Kontakt: moe@datamuseum.dk
Gode forslag til nyhedsbrevet og foreningen i øvrigt modtages med glæde på 
ovenstående adresse.

Næste nummer forventes i ”posten” ultimo maj.
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