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Prolog v/Michael Ørnø

Kære medlemmer

Der er aktivitet på vores datamuseum. Vi har nu holdt åbent to gange og har haft
næsten 150 gæster på besøg. Vi har fået startet foredragsaktivitet op igen, 
efter corona og flytning havde gjort det svært. Arrangementet omkring AE-bogen 
og Josty-Kit var yderst vellykket.

Vi fik holdt generalforsamling 26. april hos Statens It i Ballerup.

Vi byder velkommen til Claus W. Jakobsen, som nyt medlem af bestyrelsen. Claus 
har været suppleant og trådte kort før generalforsamlingen ind, da Claus 
Andersen valgte at træde ud af bestyrelsen.

Finn Verner Nielsen, Henrik Olsen, Erik Lorenz Petersen og Andreas Ryge var på 
valg og genopstillede til en ny toårig periode. De blev valgt med klapsalver. 
Claus W Jakobsen blev ligeledes valgt for en toårig periode.

Torsdag 5. maj holdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde og valgte at 
fortsætte med Søren Roug som sekretær, Henrik Olsen som kasserer og Michael Ørnø
som formand.

Dermed er holdet sat til det kommende års arbejde og det starter med et 
medlemsmøde.

Medlemsmøde 19. maj 19.00 på datamuseum
Som det blev annonceret på generalforsamlingen starter vi nu en strategiproces 
op. Bestyrelsen inviterer alle medlemmer, aktive som mindre aktive, til det 
første af en række strategiudviklingsseminarer.

Spørgsmålet er, hvad vi skal søge at
etablere, på den anden side af vores
tid på Charlotteskolen, som
potentielt kan være slut om 2,5 år. 

Det er bestyrelsens plan at vi i
efteråret skal have en plan for
fremtiden, som vi så til den tid har
to år til at gennemføre. Der er altså
ingen tid at spilde og vi håber at
kunne have en skitse inden
sommerferien. Vi starter med at
indsamle behov og krav til en ny
lokation på det første seminar.

Hvis man har ideer og meninger om
foreningens fremtid, er det den 19.maj de skal fremsættes. Vi regner med at 
streame fra mødet og man er ligeledes velkommen til at fremsætte synspunkter og 
ideer skriftligt til bestyrelsen via moe@datamuseum.dk.

Husk at tilmelde via ddhf.nemtilmeld.dk

mailto:moe@datamuseum.dk
http://ddhf.nemtilmeld.dk/


RC Piccolo på tur hos Coding Pirates
(Tekst Michael Ørnø)

Som et led i vores udvikling, vil vi gerne være
noget for børn også. En af de veje vi prøver, er et
samarbejde med Coding Pirates. 

”Coding Pirates Denmark er en forening, der
promoverer IT-kreativitet hos børn i alderen
7- 17 år gennem klubaftener, events og
aktiviteter. 

Coding Pirates er en non-profit organisation,
og som hovednerve i organisationen står en
broget skare af IT-professionelle, lærere,
programmører, forskere og entreprenører, som
alle har det til fælles, at de ser et behov
for et tilbud til børn og unge, der vil styrke
deres IT-kompetencer og kreativitet.

Vores formål er at fremme børn og unges
produktive og kreative IT-kompetencer via
afholdelse af klubaftener.”

Deres formand aka piratdronning Louise Overgård
havde inviteret os til at deltage på deres børne it-
konference, som blev afholdt hos Microsoft i Lyngby
og på DOKK1 i Aarhus 7/5-2022.

I Lyngby havde Finn Verner slæbt en af vores kørende
Piccolo’er med. Piratkaptajn Mikael Clausen Hewel har skrevet et Flappy Birds 
spil i Comal80. Til hverdag i en RC-700 emulator 
(http://www.jbox.dk/rc702/rc700.shtm). 

Mikael var på Datamuseum i torsdags for at teste sit program på det rigtige 
jern. Som man kan se på billedet er børnene på Mikaels Comal-workshop 
interesserede i den flotte gamle maskine.

I Aarhus havde Michael Ørnø også en Piccolo med og brugte den som 
omdrejningspunkt for at fortælle om computerens historie. ”Hvad mangler 
maskinen? - en mus! - billeder! Etc.” Der var ligeledes stor interesse hos 
børnene på DOKK1.

Kommende aktiviteter

Torsdag 19/5 19.00 Medlemsmøde. Tilmelding via ddhf.nemtilmeld.dk

Søndag 12/6 10-16 Datamuseum har åbent. Tilmelding via ddhf.nemtilmeld.dk

Torsdag 12/5, 19/5, 2/6, 9/6 - Torsdagsaktive mødes.

http://ddhf.nemtilmeld.dk/
http://ddhf.nemtilmeld.dk/
http://www.jbox.dk/rc702/rc700.shtm


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 – en ny 
produktion overvejes.

Nyt fra samlingen v/Finn Verner Nielsen
Tapeten er tømt! Det er ikke helt rigtigt, men vi
har fået tømt det område vi skal afgive til
kommunen. Det er en stor milepæl og der lyder en
kæmpe tak til Finn og Henrik, som fik blomster på
generalforsamlingen for indsatsen. Det havde dog
ikke kunne lade sig gøre uden den store hjælp de har
fået fra mange medlemmer. Nu skal vi have indrettet
det område vi har tilbage og have vores GIER op og
køre igen.

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

https://datamuseum.dk/merchandise
mailto:moe@datamuseum.dk


Månedens wiki-artikel
I denne udgave anbefales læsning af hele to artikler.

Poul Badura har skrevet om SDC
https://datamuseum.dk/wiki/Sparekassernes_Datacentraler

I anledning af regeringens nye digitaliseringsstrategi der kom i denne uge 
anbefaler vi et tilbageblik på "Dybkjær-rapporten" fra 1994: 
https://datamuseum.dk/wiki/Info-samfundet_%C3%A5r_2000

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

Velkommen til Conscia
Conscia er nyt virksomhedsmedlem.
Conscia leverer it-infrastrukturløsninger og 24/7-
services inden for netværk, datacenter, sikkerhed,
mobility og cloud.

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

Næste og sidste nummer inden sommerferien kan forventes i ”posten” medio juni.
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