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Bestyrelsen ønsker
alle en god jul
og et godt nytår
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Forsidebillede:

Fotograf: Michael Ørnø

Motiv: Coding Pirates på besøg på Datamuseet

Prolog
Michael Ørnø

Det har på mange måder været
et travlt efterår. Vi har
haft virkelig mange besøgen-
de på museet. Tag et kik på
vores hjemmeside, hvor »mu-
seumsloggen« fortæller om de
mange besøg – både på vores
normale åbningsdage, men og-
så de mange partner- og
virksomhedsbesøg vi har.
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Prologen (Fortsat)

Vi har i efteråret også holdt en række møder med Høje
Taastrup Kommune om samarbejde. Det er meget positive
møder og både vi og de ser store muligheder for et
frugtbart samspil.

Der er kommet flere aktive og der er højt aktivitets-
niveau om torsdagen. Der er også mange der melder sig
ind i foreningen og det er meget betydningsfuldt at
have en flot medlemsbase.

Bestyrelsen har i efteråret arbejdet på et prospekt,
der skal bruges til at søge fondsmidler til en per-
manent bygning til vores datamuseum, magasin og fri-
vilige. Prospektet drøftes ved at aktivmøde torsdag
15.11. Vi regner med at holde et medlemsmøde om sam-
me emne først i 2023. Arbejdet er naturligvis
vigtigt, da det tegner vores fremtid.

Vi har gjort os mange erfaringer med museet i 2022.
Hvad har fungeret og hvad virker mindre godt. Derfor
vil vi bruge julen og januar på at skabe version 2 af
museet. Derfor holder vi lukket for normale museums-
dage i januar. Vi regner med at have det nye version
klar til DASK fødselsdag, som vi i år holder 12. Fe-
bruar.

Sidst men ikke mindst er der ligeledes stor udvikling
på vores digitale museum, hvor der en pæn vækst i
spændende wiki-artikler. Der er også travlt i den
fysiske samling, hvor der løbende ankommer spændende
objekter.

Vi er med andre ord inde i en god gænge med fremgang
på alle fronter. Det er et godt udgangspunkt for ar-
bejdet i det nye år.

God jul og godt nytår.
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Deltagelse udstillinger
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Digital Tech
Summit

Digital Tech Summit er
både en konference, en
udstilling og en net-
værksbegivenhed med
talere og debatter.

Forskning og industri er
på Digital Tech Summit
gået sammen om et
forløb, der tiltrækker
5.000 beslutningstagere,
direktører, forskere,
virksomheder, ingeniø-
rer, studerende, start-
ups, investorer, politi-
ske beslutningstagere
m.fl. for at se hvad der
sker indenfor tech indu-
strien, for at debattere
aktuelle digitale tekno-
logier og tendenser.

Blandt udstillerne var
det for en del især mu-
ligheden for at tiltræk-
ke nye medarbejdere. På
den baggrund havde ar-
rangørerne også gjort en
særlig indsats for at
tiltrække studerende.

To gode dage, som endda
gav flere nye medlemmer

Driving it

Driving IT er en årlig
konference som IDA arran-
gerer og afholdes i deres
medlemshus på Kalvebod
Brygge. Omkring 1000 del-
tagere brugte en fredag
på it-faglige præsenta-
tion på højt niveau og
var forbi vores stand. Et
af dagens højdepunkter
var da Søren Lauesen be-
søgte vores stand og op-
levede vores NIMBI-spil
kørende på vores GIER-
emulator, som vi havde
med. Søren Lauesen pro-
grammerede NIMBI hos
Regnecentralen i 1963.
Søren fik bl.a. en god
snak med Thorkild Naur
som blandt andre beman-
dede vores stand.

Søren Lauesen
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Der er en åbenbar mangel
på virksomhedshistorier
om edb/IT virksomheder i
Danmark, de som er med-
lemmer og donatorer til
DDHF, og alle de andre
som har haft en eller an-
den betydning for bran-
chens udvikling.

Jeg påbegyndte derfor et
projekt, netop med det
formål, at dokumentere
disse »fra en ende af«
ultimo november. Indled-
ningsvis henvendte jeg
mig til virksomhederne,
typisk via deres presse-
afdeling, som jo er sat i
verden for at kommunike-
re, og jeg er blevet
overordentlig godt modta-
get alle steder. Telefon-
samtalen blev fulgt op af
en individuel mail ud fra
hvad vi havde talt om
samt et mere formelt brev
vedhæftet om de faktiske
ønsker til artikelind-
hold.

Allerede indenfor få dage
strømmede det ind med
mails med informationer
og/eller forslag til hvad
der kunne hentes fra
hjemmesiderne.

Så i fællesskab fik vi
stykket historierne sam-
men og de første blev
lagt på wiki’en her ved
månedsskiftet.

D. 29/11 havde jeg et
fysisk møde med Ballerup
Kommune’s »gamle« it-
folk, hvor min henvendel-
se gik via Stadsarkivet.
Når man først begynder at
tale om historien vælder
minderne frem. Folkene
var yderst entusiastiske,
og jeg modtager nok snart
en historie, som senere
skal parres med DDHF’s
historie i Ballerup og
(måske) lidt om Lautrup
området og kommunens ide
om et »Silicon Vally«.

Seneste henvendelse er
gået til P/F Elektron på
Færøerne, et tidlige fæl-
les datacenter for banker
og kommuner på Færøerne.
Hvorfor lige dem ? Et
gammelt minde. Tilbage i
1986 underviste jeg der-
oppe i 3 uger omkring de-
res daværende IBM main-
framesystemer. Spændende
om jeg hører noget !

Jagten fortsætter ….

Wiki-nyt
Poul Badura
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MFT modem fra Skrivetelefonen er kommet
til samlingen
Finn Verner Nielsen

I midt 80’erne etablerede telefonselskaberne i fæl-
lesskab den såkaldte ”Skrivetelefon” efter flere for-
søg og efter opfordring fra politikerne. Den gjorde
det muligt for hørehandicappede at kommunikere ind-
byrdes over det almindelige telefonnet ved hjælp af
en trykknap telefon samt en computer forsynet med en
dataskærm.

Det mest udbredte system bestod af et særligt MFT
modem, en Commodore Plus/4 computer med programmel i
en programkapsel (ROM cartridge) samt en Sanyo data-
skærm. Nu har vi fået doneret det særlige MFT modem
til samlingen (MFT står for Multiple Frequency To-
nes). Det er fremstillet i sin tid af det danske fir-
ma BonTel ApS i Århus, og det udmærker sig ved, at
der uden omskiftning kan sendes MFT-toner i den ene
retning og tales i den anden retning. Det er speci-
elt attraktivt for hørehandicappede, der kan tale.
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Systemet er beskrevet nærmere i en artikel af Benny
Dam i tidsskriftet Teleteknik 1987, nr. 2. Følg
linket nederst på siden.

Der blev leveret mere end 2.000 stk Skrivetelefoner
med Commodore Plus/4. P&T og Telefonselskaberne var
med til at oprette en Skrivetelefontjeneste i Oden-
se, hvor man bl.a. kunne formidle tale/skrive sam-
taler med abonnenter med nummerskive telefoner og
til og fra udlandet.

Desværre har vi for nærværende ikke den anvendte
monokrome Sanyo skærm, så hvis nogen skulle være i
besiddelse af en sådan, vil vi meget gerne have den
til samlingen også. Der var endvidere Skrivetelefo-
ner af flere andre fabrikater på markedet, og sådan-
ne er vi naturligvis stærkt interesserede i.

Link til artikel

https://datamuseum.dk/w/images/d/d0/Teleteknik_1987_om_Skrivetelefonen.pdf
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Nyhedsformidling
Foreningen har indtil nu formidlet information til
medlemmerne om arbejdet med museet gennem nyheds-
breve.

Vi arbejder nu på at få mere information ud til
omverdenen. I første omgang gennem en mere aktiv
indsats på Facebook. Se annoncen andet sted i
nyhedsbrevet, hvor vi søger en SoMe-redaktør.

Planen er at koordinere arbejdet med indsamling af
relevant information. Udgivelse af information om
foreningens arbejde vil stadig ske via nyhedsbre-
vet, mens information af museumskarakter også vil
blive udgivet på Facebook.

For at lette oversigten over nyhedsbrevene har vi
samlet alle udgivelser fra 2021 og 2021 i en form
for »elektronisk magasin«. Klik her for at åbne
nyhedssiden, hvor du også finder »magasinet«:

Nyheder

https://datamuseum.dk/category/nyheder/
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Mangler du de sidste julegaver, så er her en god
ide: Løs dit julegaveudestående, køb en eller flere
krus til kr. 99,- pr. styk og støt samtidig DDHF. Se
mere på https://datamuseum.dk/merchandise
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MitID i gamle omgivelser

Juletilbud

Vi har T-shirts i navy blå
og sort, med tryk på ryggen
af noget af den første dan-
ske kode, skrevet til DASK.

Normalt koster den 299,- +
eventuel forsendelse. I
anledning af julen har vi
sat prisen ned til 249,-.

Se mere på https://
datamuseum.dk/merchandise

Bestil via mail til:
moe@datamuseum.dk

https://datamuseum.dk/merchandise
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Frivillig til informationsformidling

Har du lyst til at være med som frivillig i fore-
ningen, så har du her muligheden som SoMe-redaktør
på vores Facebook-side.

Vi er i øjeblikket to som arbejder med informati-
onsformidling via nærværende nyhedsbrev og en en-
kelt som holder LinkedIn opdateret.

Har du lyst til at bruge nogle få timer om måneden
på at holde FaceBook opdateret og sammen med
nyhedsbrevsredaktionen arbejde på at indsamle
interessant information om foreningens arbejde til
medlemmerne, så send en mail til moe@datamuseum.dk.
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Kommende aktiviteter

Den første søndag i hver måned er museet åbent. Den
åbningsdato i 2023 er den 12. februar, som er DASK’
fødselsdag. Der er åbent mellem klokken 10:00 og
16:00. En kalender for 2023 er under udarbejdelse.

Det bedste udbytte fås ved at deltage i et fastlagt
program, som finder sted om formiddagen mellem 10:00
og 12:30 og om eftermiddagen mellem 13:00 og 15:30.

Tilmelding kan ske på NemTilmeld:

Tilmeldingssiden opdateres løbende med nye
arrangementer.

Adressen er Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene.

Tilmeld

https://datamuseum.dk/merchandise
https://ddhf.nemtilmeld.dk/
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Vi kortlægger vejen
fra de første

elektronhjerner til
dagens computere



Læs mere om foreningens arbejde på:

https://datamuseum.dk

Næste nyhedsbrev udkommer februar 2023

Redaktion:

Michael Ørnø (Ansv.) - Vagn Majland

Nyhedsbrevene udgives 6-8 gange om året med
information om foreningens aktiviteter.

Teksterne i de enkelte artikler er oftest
udarbejdet af nogle af de frivillige, som
arbejder med udstyr, dokumentation og histo-
rier på museet.

Årsagen til at nyhedsbrevet er sat med
Courier New er selvfølgelig for at give et
view, der minder om de gode gamle pioner-
dage.

Henvendelser til foreningen vedrørende
f.eks. Medlemsskab, reaktioner på nyheds-
brevets indhold eller ønsker om at høre om
mulighederne for at se eller høre om gen-
stande vi har udstillet i museet kan ske
til:

moe@datamuseum.dk

Dansk Datahistorisk Forening, DDHF, er stif-
tet i 2002 og indsamler, registrerer og be-
varer udstyr, dokumenter og beretninger om
den danske data- og edb/it-udvikling.


