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Ritgerð um fyrstu skref heimilis og einkatölvunnar á Íslandi allt til ársins 1985. Stuttlega 

farið yfir hvað gerðist í tölvumálum landsins fyrir komu fyrstu heimilistölvunnar. Hverjar 

voru þessar fyrstu heimilistölvur, upp úr hvernig umhverfi spratt þessi bylting. Fyrstu 

tölvurnar voru Commodore PET, Apple II og Tandy frá Radio Shack TRS80 model I. Allar 

bandarískar, það var kennt á allar þessar vélar í íslenskum tölvuskólum. Þeir voru 

þéttsetnir og áttu stóran þátt í að ná tölvuhræðslunni úr Íslendingum. Seinna komu bresku 

tölvurnar frá Sinclair og Acorn. Acorn var þróuð í samvinnu breska ríkisútvarpið, oftast 

kölluð BBC og var einna helst hugsuð sem kennslutæki. Með tilkomu IBM PC og PC 

samhæfðra tölva opnuðust nýir möguleikar í hugbúnaðargerð. Íslendingar skrifuðu að 

einhverju leyti sinn eigin hugbúnað og jafnframt var reynt að flytja hann út. Staðlaður 

hugbúnaður og skriðþungi IBM ýttu öðrum frá og í dag eru fáir framleiðendur að framleiða 

tölvur sem voru með frá upphafi  tölvuvæðingarinnar. IBM PC var dýr tölva og innan 

veggja íslenskra heimila var mikil flóra af ódýrari tölvum, sem í þá daga voru kallaðar 

heimilistölvur. Flestar tengdust þær í sjónvarp og voru aðallega notaðar í leiki, skák, 

geymslu á mataruppskriftum. Þar var hægt að láta tölvuna reikna út hlutfall/magn eftir því 

hversu margir voru í mat, heimilisbókhald og listi yfir þá sem voru svo heppnir að fá sent 

jólakort. Vinsælustu heimilistölvurnar voru; Sinclair, Atari og Commodore, sem líka var 

vinsæl í atvinnulífinu. Með tímanum fækkaði þessum tölvum og IBM PC samhæfðar vélar 

fóru að fikra sig inn á heimilin líka. 
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1.Inngangur 

 

Í dag eru tölvur á flestum heimilum á Íslandi og oft fleiri en ein tölva á hverju þeirra. En það 

er ekki bara heimilistölvan, því tölvur eru líka í þvottavélum, sjónvörpum, ryksugum og svo 

mörgum fleiri heimilistækjum. Tölvur er einnig að finna í leikföngum fyrir börn og síðast en 

ekki síst í bílum. Þar eru þær svo sérhæfðar að bifvélavirki sem kann að gera við Benz getur 

kannski ekki gert við Skoda, enda þarf hann að kunna á tölvuna í bílnum til að geta gert við 

bílinn.Þetta er mikil breyting frá þeim tíma þegar tölvur voru fyrst fluttar til Íslands, en þá 

þurfti sérstök herbergi undir eina tölvu og hóp sérfræðinga til að nýta hana. 

Fyrstu heimilistölvurnar komu fram á sjónarsviðið árið 1977, fljótlega urðu til ótal 

margar tegundir af heimilistölvum og hluti þeirra var fluttur alla leið til Íslands. Spurningin er 

hvaða tölvur voru það? Hvenær komu heimilistölvurnar til Íslands? Hvaða atriði voru það 

sem fékk fólk til að velja ákveðna tölvu frekar en aðra? Hvenær urðu tölvur almenn eign og 

hversu hröð var þessi tölvuvæðing? Hvaða tækifæri töldu menn þær skapa og hver voru 

helstu notin? Leiktæki, vinnuvélar eða hvort tveggja? Í ritgerðinni hef ég þá einföldu reglu að 

allt það sem í dag væri kallað tölva og var notað inná heimilum hafi verið heimilistölva. Ég 

geri ekki greinarmun á einkatölvum, skilgreint sem tölva sem einn maður vann við og 

heimilistölvum, hér er fjallað um báðar þessar tegundir. Í dag eru skil á milli þess sem er 

kallað væri leikjatölva mun skýrari, fyrstu heimilistölvurnar buðu margar upp á ritvinnslu 

sem, leikjatölvur í dag hafa ekki. Enda voru fyrstu kynni manna oft af þessum ódýrari tölvum 

sem voru oft tengdar beint í sjónvarp og ekki hugsaðar til að leysa flókin verkefni, heldur 

frekar sem leiktæki. Einnig er athyglisvert að skoða hvaða tækifæri urðu til með 

tölvuvæðingunni, gat tölvan ekki skapað tækifæri í atvinnumálum? Við leit á frumheimildum 

ákvað ég að fara ekki lengra fram en til ársins 1985. Amstrad heimilistölvan kom á markað 

1984, ST frá Atari kom á markað 1985 sem og Commodore Amiga. Þessar tölvur voru 

eiginlega síðustu vinsælu tölvurnar sem voru ekki IBM PC samhæfðar, þ.e.a.s fyrir utan Apple 

tölvurnar.  

Helstu heimildir eru tímaritsgreinar og auglýsingar frá fyrstu árum tölvunnar. Til að fá 

gleggri mynd var rætt óformlega við marga sem voru komnir til vits og ára, þegar 

heimilistölvan kom til landsins. Spurningar voru sendar í tölvupósti á nokkra menn sem voru 
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áberandi í tímaritsgreinum um tölvur á þessum tíma, eða sem talið var að hefðu góða 

þekkingu á efninu. Hjálmtýr Hafsteinsson, dósent í tölvunarfræði. Reynir Hugason, stofnandi 

Heimilistölvunar, frumkvöðull í tölvuvæðingu á Íslandi. Og Vilhjálmur Þorsteinsson 

stjórnarformaður CCP svöruðu spurningunum. Seinna hitti ég Vilhjálm og ræddi efnið við 

hann, áður hafði ég hitt Guðna B. Guðnason, tölvunarfræðing. Hugmyndin var að fá góða 

yfirsýn yfir fyrstu skref heimilis- einkatölvunnar á Íslandi með því að skoða yfirlitsrit um sögu 

Íslands á 20. öld. Það kom í ljós að lítið hefur verið skrifað um sögu tölvunnar á Íslandi. Aðrar 

heimildir sem mikið er stuðst við eru viðtöl við frumkvöðla tölvutækninnar og 

heimildarmyndir um tölvusögu á www.youtube.com. Titill ritgerðarinnar er sóttur í grein úr 

Tímanum. En sá sem skrifaði hana hafði áhyggjur af nýjungagirni Íslendinga, sá sem skrifaði 

hana taldi að tölvur landsmanna væru að safna ryki og þeir búnir að koma sér í skuldir vegna 

tækja kaupa. 

 

2.Fyrstu tölvurnar á Íslandi 

 

Orðið tölva er gott dæmi um vel heppnaða nýyrðasmíði. Það er myndað með orðunum tala 

og völva. Sigurður Nordal, rithöfundur og skáld, stakk upp á því fyrstur manna á Íslandi.1 

Áður höfðu verið notuð mörg orð. Dæmi um þau eru rafreiknir, rafeindareiknir, rafeindaheili, 

rafheili, skýrsluvél, reikniheili, vél(a)heili, computer og samlagningavél. Þetta eru dæmi um 

orð sem finna má í blaðagreinum áður en orðið tölva varð almennt notað. Telja má að þau 

hafi verið fleiri, en orðið rafeindareiknir var algengast og þótti lýsa þessum nýju og flóknu 

tækjum einna best, en þó voru sum þessara orða líka notuð til að lýsa einfaldari tækjum. Oft 

er ekki ljóst hvort menn hafi áttað sig á muninum á þessum tækjum og þeim og þeim orðum 

sem notuð voru til að lýsa þeim, gott dæmi um slík orð er samlagningarvél. Það átti við 

frumstæða vél sem lagði saman tölur, eða frumstæða tölvu. Einna erfiðast við vinnslu 

þessarar ritgerðar var að finna heimildir sem fjölluðu um tölvur, en ekki vasareikna eða úr. Í 

grein Þorsteins Sæmundssonar, stjörnufræðings, „Um vikur ársins, almanök og orðið „tölva““ 

                                                           
1
 Þorsteinn Sæmundsson: „Um vikur ársins, almanök og orðið „tölva““ bls. 11. 

http://www.youtube.com/
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úr Tölvumálum bendir hann einmitt á að fólk hafi ofnotað orðið tölva.2 Þannig hafi orðið oft 

verið notað um eitthvað allt annað. Í Dagblaðinu frá 29.ágúst 1978 segir frá nýrri tækni í 

þróun í Englandi sem felst í því að fólk geti kallað upp stafi á sjónvarpið með fjarstýringum. 

Þannig er sjónvarpið orðið að heimilistölvu.3 Þetta er góð lýsing á því sem í dag er kallað 

textavarp. Því varð að gera greinarmun á því sem í daglegu tali er kallað tölva annars vegar 

og hins vegar á öðrum einfaldari tækjum, eða taka einfaldlega til greina ranga notkun á 

orðinu tölva. Þorsteinn þurfti kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af ofnotkun orðsins. 

Annars vegar er það vegna þess að tækniþróunin hefur verið það mikil frá því að grein 

Þorsteins var skrifuð árið 1982. Nú eru engin einföld tæki kölluð tölva. Þannig eru t.d. margir 

símar í dag með öfluga örgjörva, t.d. er Iphone 4 frá Apple með 1 Ghz örgjörva. Hins vegar 

eru oftast til góð orð yfir þessi einföldu tæki, s.s. vasareiknir og reiknivél. Þetta er þróun sem 

hefur gengið til baka og í dag telst þetta varla vera svo mikið vandamál að kvartað sé undan 

orðanotkun í blaðagrein, í það minnsta tæki enginn mark á slíkum skrifum. Má vera að 

uppástungur Þorsteins um að fara í aðgerðir, til að snúa þessari þróun við, hafi því skilað 

árangri. Í byrjun níunda áratugarins var byrjað að nota samsett orð til að aðgreina ólíkar 

tölvur. Þannig er bæði talað um heimilistölvur sem í flestum tilvikum eru leikjatölvur, t.d. 

Commodore 64 og Sinclair spectrum og líka einkatölvur, eins og IBM PC samhæfðar vélar, 

Apple tölvurnar og WANG. Þá var átt við tölvur sem í flestum tilvikum voru vinnuvélar, sem 

einn vann við í einu engu að síður var það enginn regla, oft líka talað um heimilistölvur þegar 

einkatölvuskilgreiningin hefði verið betri, t.d. þegar IBM PC samhæfðar vélar voru sagðar 

vera heimilistölvur, þetta var samt ekki algengt. Önnur samsett orð til að lýsa tölvum eru 

míkrótölvur, þ.e. tölvur með örgjörva og svo almenningstölvur, einmenningstölvur, sem voru 

notuð til að lýsa öllum tölvum sem voru ekki stórtölvur (e. mainframe). 

En hvað er eiginlega tölva? Hjálmtýr Hafsteinsson, lektor í tölvunarfræði, svarar þeirri 

spurningu á vísindavefnum og í stuttu máli þá er tölva, forritanlegt tæki sem kemur 

upplýsingum til notandans og þarf að geta leyst margvísleg verkefni.4 Fyrstu tölvurnar sem 

komu til landsins voru stórar og fylltu upp í heil herbergi, en í lok áttunda áratugarins byrjuðu 

að koma minni og ódýrari tölvur. Fyrst voru það dýr vinnutæki sem tóku minna pláss, en svo 

                                                           
2
 Þorsteinn Sæmundsson: „Um vikur ársins, almanök og orðið „tölva““ bls. 11. 

3
 Dagblaðið 29.ágúst 1978. bls. 10. 

4
 Hjálmtýr Hafsteinsson: „Hvað er tölva“. 



-4- 
 

komu á markað tölvur sem almenningur gat keypt og nýtt til margskonar hluta, þ.e. 

heimilistölvur.  

Oddur Benediktsson, prófessor í tölvunarfræði segir í viðtali við nettímaritið 

heimur.is. „Fyrsta tölvan, ef tölvu skal kalla, var gataspjaldavél sem Skýrsluvélar Ríkisins 

notuðu til að skrá og flokka alla landsmenn árið 1952“.5 Þetta apparat hefur greinilega ekki 

þótt merkilegt. Ekkert er minnst á það í þeim yfirlitsritum um sögu Íslands sem skoðuð hafa 

verið. Tæki, sem líktust þessari gataspjaldavél komu þó fyrr til landsins, en það er hægt að 

segja þau hafi öll verið forverar tölvunnar. Elsta tækið til úrvinnslu gagna á Íslandi var frá 

árinu 1914 handknúið.6 Seinna komu rafknúin tæki. Það tæki sem Oddur talar um var keypt 

til landsins til að sinna berklarannsóknum og var fyrsta gataspjaldatækið og því mikið 

fullkomnara en þau frumstæðu tæki sem höfðu verið notuð fyrr. Ekkert af þeim, ekki frekar 

en gataspjaldsvélin, gátu kallast tölvur, samkvæmt skilgreiningu Hjálmtýs . Þetta voru 

„mekanískar vélar .... en árið 1964 var IBM 1401 rafreiknir tekinn í notkun“.7 Það var sama ár 

og Háskóli Íslands fékk sína fyrstu tölvu. Fyrstu tölvurnar voru bæði fyrirferðamiklar og 

seinvirkar, þótt mönnum hafi ekki fundist það þá en þær voru einnig erfiðar viðureignar. 

Tölvur þóttu algjör galdratæki sem á fljótlegan hátt leystu verkefni sem tók mannshugann 

mörg ár að leysa. 

 Grein í Vísi frá 1962 segir frá því að fyrsta tölvan hafi verið væntanleg til landsins, en 

það var IBM 1401. Þar spáir blaðamaður því réttilega að við séum á leið inn á tölvuöld.8 

Fyrsta tölvan kíkti í heimsókn, ef svo er hægt að segja, í október 1963. Þessi tölva var á leið 

frá Montreal í Kanada til Finnlands en stoppaði hér fyrst í þrjár vikur.9 Af því tilefni var 

auglýst námskeið í forritunarmálinu Fortran.10 Forritunarmálið sem tölvur þess tíma skildu. 

Hún hafði nóg að gera þann tíma sem hún stoppaði hér og hafði t.d. ekki tíma til að tala við 

blaðamann Þjóðviljans, ekki bara vegna þeirra 60 sem voru að læra forritunarmálið, heldur 

líka vegna þess hve upptekin hún var við að reikna.11 En á undan þessari heimsókn hafði 

                                                           
5
 „Saga tölvunnar - Erfitt að skrifa tölvusögu Íslands / 02/2005“. 

6
 Óttar Kjartansson: Upplýsingaiðnaður í hálfa öld. Saga Skýrr 1952-2002. bls. 16. 

7
 Sumarliði R. Ísleifsson: Saga Rafmagnsveitu Reykjavíkur 1921 – 1998. bls. 187. 

8
 Vísir. 13. júní 1962. bls. 4. 

9
 Alþýðublaðið. 6. október 1963. bls. 1. 

10
 Þjóðviljinn. 25. ágúst 1963. bls. 4. 

11
 Þjóðviljinn. 23. október 1963. bls. 12. 
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þremur ungum Íslendingum verið boðið til Danmerkur að kynna sér tölvutæknina.12 Tölvur 

voru þannig þekkt fyrirbæri þegar þessar fyrstu tölvur komu til landsins og þekkingin jókst 

svo með aukinni tölvunotkun. Þær komu báðar um haustið eða í október. Sú fyrri kom til 

Skýrsluvéla ríkisins og Reykjavíkurborgar, af gerðinni IBM 1401, hún var tekin á leigu13 og 

hafði 4 K. minni. Nokkrum dögum seinna kom vél Háskóla Íslands, IBM 1620, en það var 

Framkvæmdabanki Íslands sem keypti hana, en IBM gaf góðan afslátt. Tölva Háskólans var 

mikið öflugri. Hún var hönnuð fyrir flóknari útreikninga á meðan hin var meira notuð af minni 

fyrirtækjum og í skriffinnsku.14 Tölva Háskólans hafði 20 K. minni sem var seinna stækkað í 60 

K.15 Í viðtali við Þjóðviljann sagði Magnús Magnússon, prófessor í eðlisfræði og fyrsti 

forstöðumaður Reiknistofnunnar Háskóla Íslands, frá fyrirhuguðum verkefnum tölvunnar. 

Þau voru að sjálfsögðu not fyrir nemendur skólans, einna helst fyrir verkfræðinema og ýmsar 

rannsóknir á vegum Háskólans, en síðast en ekki síst gátu fyrirtæki í landinu fengið afnot af 

henni gegn gjaldi sem að hluta rann til IBM.16 Fyrirtæki og stofnanir nýttu sér þessa þjónustu 

á fyrstu mánuðunum eftir að hún kom til landsins.17 Happdrætti Háskólans notaði tölvuna 

líka í útdrátt á vinningum í hverjum mánuði.18 Eftir að þessar fyrstu vélar komu fór 

tölvuvæðing hægt og rólega af stað á Íslandi. Landsbankinn fékk tölvu 1967.19 Það voru stór 

fyrirtæki og stofnanir sem nýttu sér tölvutæknina fyrst. Minni fyrirtæki fluttu inn sérhæfðar 

tölvur, dæmi um slíka vél er setningarvél sem Oddi flutti inn 1975.20 Þetta var almenna 

reglan en menn voru byrjaðir að gera tilraunir og skoða hvaða möguleika tölvur buðu uppá. 

WANG tölva Iðntækni var látin spá fyrir gestum alþjóðlegrar vörusýningar í Reykjavík árið 

1975. 21 

Þróun á heimilistölvum var komin það langt á veg að menn töldu, ekki langt að bíða 

þess að tölvur yrðu staðsettar í veggjum heimila og myndu hella uppá kaffi, rista brauð, 

                                                           
12

 Vísir. 29. júlí 1960. bls. 3. 
13

 Alþýðublaðið. 6. október 1964. bls. 1. 
14

 Vísir. 15. október 1964. bls. 1 og bls. 6. 
15

 Brotchie, Douglas A.: „Saga Reiknistofnunar Háskólans“. bls. 34. 
16

 Þjóðviljinn. 5. janúar 1964. bls. 12. 9. janúar 1964. bls. 3. 
17

 Vísir. 14. maí 1965. bls. 16. 
18

 Þjóðviljinn. 9. janúar 1964. bls. 4.  
19

 „Söguvefurinn saga upplýsingatækninar á Íslandi“ 
20

 Páll Björnsson: „Tölvunotkun: Einkatölvur hjá Odda“. bls. 16 
21

 Morgunblaðið: 27. ágúst 1975. bls. 23. 
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steikja egg, sjá um heimilisbókhaldið og stilla ljós og hita. En heimilistölvan myndi bara taka 

við skipunum af einum húsráðanda og þekki bara rödd hans.22 

WANG tölvan er einmitt gott dæmi um að tölvur voru byrjaðar að skreppa saman. 

Það þurfti ekki lengur sér herbergi fyrir tölvu. Einkatölvur í þeim skilning að það var bara einn 

sem vann á hana í einu, ekki heimilistölvur enda rándýrar á þessum tíma. Önnur merk tölva 

sem er nauðsynlegt að minnast á sem forvera IBM PC, var IBM 5100. Hún kom á markaðinn í 

september 1975 og kostaði frá 9.000 – 20.000 dollara.23 Tölvuáhugamenn sem vildu eignast 

sína eigin tölvu urðu að bíða um sinn. Þróunin í heimi tölvunar átti eftir að taka kipp og gera 

tölvur auðveldari í umgengni og verðin viðráðanleg. Áður en heimilistölvur voru fluttar til 

Íslands urðu fyrst að verða breytingar á tölvumarkaðnum á heimsvísu . Það var einmitt næsta 

stóra skerf í þróun tölvunnar. 

 

3.Upphaf heimilistölvunnar 

 

Þegar upphaf heimilistölvunnar er skoðað er ljóst að hægt væri að kafa mjög djúpt í 

viðfangsefnið. Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir sögu heimilistölvunnar og sjónum 

beint helst að tölvum sem náðu útbreiðslu á Íslandi, en einnig að tölvum sem á óyggjandi 

hátt hafa haft mikil áhrif á alla tölvuþróun, þótt þær hafi ekki náð til Íslands. Þróun á 

örgjörvum leiddi til fjöldaframleiðslu á örgjörvum og í beinu framhaldi af því byrjuðu að 

koma tölvur sem voru minni og mikið ódýrari en áður hafði þekkst. Það skipti líka nokkru 

máli að Intel fékk virka samkeppni frá Motorola og fleirum í framleiðslu og þróun örgjörva. 

Fyrsta einkatölvan var franska tölvan Micral. Hún hafði Intel 8008 örgjörva, en náði ekki 

mikilli útbreiðslu.24 Fyrirtækið sem hannaði hana fór svo á hausinn 1975. 25  

Á eftir fylgdu nokkrar aðrar tölvur eins og Micral, en náðu ekki til almennings. Dæmi 

um þessar tölvur voru, Schelbi-8H og Mark-8. Segja má að bylting hafi átt sér stað þegar 

MITS, sem framleiddi vasareikna en var á leið í gjaldþrot, sendi frá sér Altair 8800 með Intel 
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 Morgunblaðið. 30. júní 1977. bls. 5. 
23

 Allan, Roy A.: A History of the Personal Computer the People and the Technology. 4. kafli bls. 12 
24

 „Timeline of Computer History“: Computer History Museum. 
25

 Allan, Roy A.: A History of the Personal Computer the People and the Technology.  4. kafli bls. 7 
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8080 örgjörva. Altair 8800 var ekki með skjá og ekki með tengi fyrir skjá, hún var ekki. heldur 

með tengi fyrir lyklaborð, bara nokkra rofa á framhliðinni. Hún kom ósamsett á markaðinn og 

var ekki dýr. Það var líka hægt að kaupa hana samsetta, en þá var hún mikið dýrari, flestir 

keyptu hana því ósamsetta. Þarna var komið tækifæri fyrir þá sem höfðu viljað eignast 

einkatölvu. Það var svo sem ekki mikið hægt að gera með þessari tölvu og til að finna 

eitthvað notagildi voru stofnaðir klúbbar þar sem tölvuáhugamenn sýndu hvað þeir hefðu 

getað fengið tölvuna til að gera. Einn slíkur var Homebrew Computer Club, í Silicon Valley. 

Tveir félagsmanna áttu eftir að hafa mikil áhrif á þróun heimilistölvunnar, þeir Steve Jobs og 

Steve Wozniak sem seinna stofnuðu Apple. Adam Osborne, hönnuður Osborne tölvunnar var 

einnig meðlimur í klúbbnum, ásamt mörgum öðrum frumkvöðlum.26 Vinna við Altair 8800 

lagði líka grunninn að velgengi Microsoft. Paul Allen skrifaði BASIC túlk fyrir tölvuna sem 

þannig jók notagildi hennar til muna.27 Bill Gates, stjórnarformaður Microsoft, sagði að 

upphafið af tölvuvæðingunni hafi verið þegar fyrirtæki byrjuðu að hanna aukahluti og 

hugbúnað fyrir Altair.28 Í anda þessara klúbba deildu menn hugmyndum sínum og sýndu hvor 

öðrum hvernig ætti að byggja tölvur. Eina undantekning var einmitt Bill Gates, hann sendi 

hópnum bréf og seinna ávarpaði hann þá. Áhyggjur hans snéru að því hversu auðvelt það 

væri að afrita hugbúnað, BASIC túlkinn í þessu tilviki og varaði menn við. Ef það væri svona 

auðvelt þá væri engin framtíð í hugbúnaðargerð.29 Þeir sem dunduðu sér við að finna hver 

notagildi þessar tækja gat orðið, voru tæknigúrúar þess tíma. Á öðrum tímum hefðu þeir 

leitað í önnur tæki, hvort sem það voru vélar eða aðrar tækninýjungar. Í dag er ómögulegt að 

segja hvað svona tæknigúrúar eru að gera, það kemur í ljós á næstu dögum, mánuðum eða 

árum.  

Næsta skref í þróun heimilistölvunnar voru vélar sem ólíkt Altair 8800 gátu 

framkvæmt einfaldar aðgerðir, voru með innbyggt BASIC og ef fólk kunni ekki að forrita, var 

hægt að fá tilbúinn hugbúnað. Þær voru með lyklaborði og jafnvel áföstum skjá. Ef ekki þá 

var hægt að tengja þær við skjá. Það hafa verið skiptar skoðanir um hvaða tölva hafi fyrst 

uppfyllt þessi skilyrði. Roy A. Allan sem skrifaði a History of the Personal Computer the 

People and the Technology, Computer History Museum í Kaliforníu og wikipedia.org, segja 
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 Allan, Roy A.: A History of the Personal Computer the People and the Technology. 19. kafli. bls. 2. 
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 „Triumph of the Nerds *one of three+ 3/6“. byrjar 6:17.-Viðtal við Paul Allan. 
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 „Triumph of the Nerds *one of three+ 4/6“. byrjar 2:04.- viðtal við Bill Gates. 
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Commodore Pet 2001 hafa verið þá fyrstu. Commodore hafði aðallega verið í framleiðslu á 

vasareiknum og skrifstofutækjum, en keypti MOS Technology, lítið tölvufyrirtæki í október 

1976. Örgjörvi frá þeim varð vinsæll í fyrstu tölvurnar, en hann var notaður í Apple II og 

fyrstu tölvurnar frá Atari.30 Commodore kynnti PET 2001 í desember 1976 og hún kom í 

almenna sölu á tímabilinu frá júní 1977 og fram í október sama ár.31 Í fyrstu var hægt að fá 

tvær útgáfur af henni, báðar með innbyggðu kassettutæki, skjá og lyklaborði. Ódýrari 

útgáfan var með 4 K. og sú dýrari með 8 K. af minni. Ári seinna kom svo endurbætt útgáfa 

fyrir kröfuharðari notendur Commodore PET 4000. Hin tölvan var svo Apple II, vísindavefur 

segir að hún hafi verið fyrsta heimilistölvan, sem kom tilbúin frá verksmiðjunni.32 Apple II var 

í grunninn byggð á Apple I, tölvunni sem Steve Wozniak hannaði og sýndi meðan hann var í 

Homebrew Computerclub. Wozniak vann hjá Hewlet Packard og sýndi þeim Apple I. 

Stjórnendur HP vildu ekki hönnun hans og höfðu ekki áhuga á að fara út í framleiðslu á 

heimilistölvum.33 Steve Jobs sannfærði Wozniak þá um að stofna fyrirtæki og selja Apple I. 

Það var árið 1976. Apple II leit út eins og kassi með áföstu lyklaborði, en hafði ekki áfastan 

skjá og þurfti að tengja við sjónvarp, eða skjá. Tölvan var með 48K minni og kom á markað á 

tímabilinu frá maí til júní 1977.34 Hér er greinilegt að munurinn liggur í hvort það er miðað 

við þann dag sem tölvan var kynnt eða þann dag sem hún fór í sölu. Þriðja tölvan, Tandy frá 

Radio Shack TRS-80 model I, var eins og Apple II, lyklaborð og tölva ein eining, sem var tengd 

við skjá og kassettutæki, hún kom á markað í ágúst 1977. Með tilkomu þessara þriggja tölva 

er ljóst að árið 1977 var upphaf tölvuvæðingar heimilanna. 

Fleiri fyrirtæki fylgdu í kjölfarið og komu á markað með tölvur sem telja má til 

heimilistölva eða einkatölva. Þessar tölvur höfðu nokkur áhrif á þróun tölvunnar. Þau 

fyrirtæki sem náðu góðri markaðshlutdeild upp úr 1980 hafa flest snúið sér að öðru í dag, 

nema þau hafi hreinlega orðið gjaldþrota. Texas Instruments var eitt þessara fyrirtækja, en 

helsta framlag þeirra var tölvan TI-99/4 (1979-1981). Tölvan náði ekki mikilli útbreiðslu en TI-

99/4A, sem byggði á grunni hinnar fyrri, náði nokkrum vinsældum, þó hún hafi ekki náð 

fótfestu á Íslandi. Helsta framlag Texas Instruments var í þróun og framleiðslu á örgjörvum.35 

                                                           
30

 Allan, Roy A.: A History of the Personal Computer the People and the Technology. 3. kafli. bls. 14. 
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Atari hóf innreið sína á markaðinn í lok árs 1979 með Atari 400 og svo stærri tölvu, Atari 800 

sem var með 8-48 K. minni.36 Eins og algengt var á þessum tíma voru þetta tölvur sem 

tengdar voru við skjá eða sjónvarp. 

Hingað til hefur einungis verið fjallað um bandarískar tölvur sem áttu upphaf af 

tölvuvæðingunni. Í Bretlandi fór tölvuvæðingin einnig vaxandi. Uppfinningarmaðurinn og 

frumkvöðullinn, Sir Clive Sinclair setti árið 1980 í sölu Sinclair ZX80, en helsta markmið hans 

var að koma ódýrri vél á markaðinn og um leið stækka markaðinn. Honum tókst það og 

Sinclair tölvan var um tíma mest selda tölvan bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi.37 Seinna 

komu svo Sinclair ZX81 og Sinclair ZX85 Spectrum. Allar þessar tölvur áttu það sameiginlegt 

að vera ódýrar og voru tengdar við sjónvarp og þá var hægt að nota hvaða ódýra 

kassettutæki sem var til að hlaða forritin inn á tölvuna. Önnur þekkt tölva frá Bretlandi var 

BBC tölvan frá Acorn. Hún var þróuð í samstarfi við breska ríkisútvarpið og í upphafi voru 

tvær gerðir, báðar með MOS örgjörvann önnur með 16 K. og hin 32 K. í vinnsluminni.38 Þetta 

er langt frá því að vera tæmandi upptalning á þeim tölvum sem voru á markaðnum þessi 

fyrstu ár. Þetta voru einkum tölvur frá þeim framleiðendum sem mótuðu markaðinn í 

upphafi. Þegar komið var til ársins 1981 vaknaði svo loks risinn.39 IBM sem hafði átt nokkrar 

tilraunir með minni tölvur (IBM 5100, IBM 5110, IBM 5120 og IBM Datamaster) sendi frá sér 

IBM PC sem hægt er að segja að hafi sigrað heiminn, með hjálp klónanna eða tölva sem voru 

kallaðar IBM samhæfðar. Commodore hætti ekki eftir PET, heldur framleiddu tölvur sem 

urðu vinsælar. Fyrsta var vic-20 sem kom á markaðinn í byrjun árs 1980. Hún var hönnuð til 

að vera ódýr og hafði bara 5K vinnsluminni, sem var stækkanlegt í 32K. Önnur tölva sem vert 

er að minnast á var Commodore 64 sem hafði 64Kí vinnsluminni. Almennt þá var 

Commodore 64 kölluð Amiga. En Amiga var næsta skref í heimilistölvum frá Commodore, 

það var því rangt að kalla allar Commodore tölvur Amiga.  

Ekki verður hjá því komist að minnast á XEROX og tölvurnar, Xerox Alto og Xerox Star. 

Þó að þessar tölvur hafi aldrei náð mikilli útbreiðslu og verið hugsaðar sem skrifstofutæki, 

eins og eldri vélar, þá voru þær fyrstu tölvurnar sem höfðu gluggakerfi, ekki ósvipað því sem 

Macintosh og Lísa frá Apple höfðu. Annars var Xerox langt á undan öðrum. Þegar Steve Jobs 
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fór í heimsókn til þeirra 1979, sýndu þeir honum hlutbundna forritun, tölvukerfi þar sem 100 

Alto vélar voru tengdar saman í neti og starfsmenn notuðu tölvupóst. Þetta vakti samt ekki 

athygli hans heldur notendaviðmótið og músin.40 Ástæðurnar fyrir því að Xerox setti ekki 

meiri kraft í að selja þessar vörur voru sennilegast þær að þeir sáu sig fyrst og fremst sem 

fyrirtæki á öðrum markaði og það að þessar tölvur voru dýrar. Þeir vildu því ekki fara í 

markaðssetningu á tölvum. 

Fartölvur eru mest seldu tölvurnar á Íslandi í dag. Í upphafi níunda áratugarins voru 

þær ekki eins fyrirferðamiklar á markaðnum, en voru samt fyrirferðameiri en í dag. Osborne 

1 var ekki fyrsta fartölvan, en var fyrsta vel heppnaða fartölvan. Adam Osborne var félagi í 

Homebrew Computer Club, hann réði annan mann, úr þeim félagsskap, til að aðstoða við 

hönnun á ódýrri fartölvu. Hún kom á markað í mars 1981, var 11 kg en hafði skjá, lyklaborð 

og 2 x 5.25 diskadrif. 4 MHz. örgjörva og 60 K. af vinnsluminni notaði CP/M stýrikerfi og hafði 

nokkur vinsæl forrit.41 Fyrirtækið fór svo á hausinn fljótlega eftir að hafa sett tölvuna á 

markað, vegna þess að þeir voru of fljótir á sér að tilkynna um næstu týpu Osborne 

Executive, þannig dróst saman sala á Osborne-1. Adam Osborne stofnaði eftir þetta 

hugbúnaðarfyrirtæki og sagði í viðtali árið 1984 að það yrði aldrei fyrirtæki eins og IBM í 

hugbúnaðargerð, þ.e. að það yrði aldrei risi sem hefði yfirburðastöðu á markaðnum.42 

Hugbúnaðarfyrirtæki hans gekk engu betur en Osborne Computer Corperatinon, sem 

framleiddi Osborne -1. 

  

4.Heimilistölvan á Íslandi 

 

Hvað var í boði fyrir tölvukaupendur í upphafi tölvuvæðingar heimila landsins, hvaða kosti 

bjó hver vél yfir, hvað kostuðu þær og hvaða möguleika buðu þær upp á. Til að átta sig á 

hvað var í boði í fyrstu, er ágætt að skoða lista af þeim tölvum sem voru til sýnis á 

tölvusýningu Skýrslutæknifélagsins dagana 26. – 28. janúar 1979 sama ár og haldin var 

alþjóðleg vörusýning í Laugardalshöllinni. Á sýningu Skýrslutæknifélagsins sem var opinn 
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almenning voru sýndar smátölvur og tengdur búnaður. Sýningin opin almenningi og átti að 

sýna smátölvukerfi, borðtölvur, tölvur til heimilisnota og örtölvur með fjölbreyttum tengi- og 

hugbúnaði. Innflytjendur eða eigendur smátölva voru beðnir að hafa samband við Odd 

Benediktsson, Pál Jensson eða Sigfús Björnsson, ef þeir vildu taka þátt.43 Hún var opnuð í 

húsi Raunvísinda- og verkfræðideildar Háskóla Íslands, föstudaginn 26. janúar 1979 kl. 13.15 í 

samvinnu Reiknistofnunar Háskólans, verkfræðiskorar og Skýrslutæknifélagsins. Þar voru 

sýnd um 20 kerfi frá ýmsum umboðsmönnum.44 Sýningin þótti takast vel, þeir sem sóttu 

hana voru á annað þúsund. Þar mátti finna 2 Commodore PET vélar og TRS tölvu frá Tandy, 

WANG, allskyns hugbúnaðarkerfi og minni örtölvur. 45 En þar voru ekki til sýnis  það sem í dag 

væri kallað leikjatölvur, en verður að taka með hér, enda voru þær tölvur oft þær fyrstu sem 

komu inn á heimili. Á Alþjóðavörusýningunni sem hófst í Reykjavík 25. ágúst 1978 var meðal 

annars til sýnis heimilistölva sem stjórnaði flestöllu á heimilinu. Blaðamaður vissi ekki hvort 

tölvan sá um að svæfa börnin eða þvo bak eiginmannsins, en fannst það ekki ólíklegt. 46 

Tölvur þóttu ansi spennandi tæki á þessum tíma. Ekki var óalgengt að þær væru í 

verðlauna minni happdrættum. Þannig gátu heppnir áskrifendur Dagblaðsins unnið 

heimilistölvu árið 1980.47 Eitt af mörgum dæmum um tölvur í vinning happdrættis er að 

finna í jólaleik Dagblaðsins Vísir árið 1981. Þar voru 2 Philips leikjatölvur (sjónvarpsleikur) 

meðal verðlauna. Sérstaklega var bent á að fullorðnir jafnt sem börn hefðu gaman af 

tölvunni, sem kostaði 3.536 kr. en nýir leikir kostuðu 617 kr. Á myndinni sem fylgir með 

fréttinni sést að um var að ræða tölvu sem var þekkt í Evrópu sem Philips Videopac G7000 en 

Magnavox Odyssey² og Philips Odyssey² í Bandaríkjunum.48  

Í upphafi tölvuvæðingarinnar var alls ekki óalgengt að tekið væri sérstaklega fram 

hvert notagildi tölvunnar væri þ.e. að hún væri ekki aðeins leikfang. Tölvur gætu auðveldað 

kennslu yngstu barnanna í reikningi og skrift. Þær gætu hjálpað fólki við rekstur heimilis eða 

fyrirtækja, einna oftast var samt bent á þær sem góð kennslutæki. Eitt þeirra fyrirtæka sem 

ætlaði sér inn á þann markað var CTW, framleiðandi Sesame Street. Með það að markmiði 

setti fyrirtækið á markað forrit með fræðsluefni fyrir börn á aldrinum 3-13 ára. Í júní 1982 
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áttu um 5% heimila í Bandaríkjunum tölvur, því var hins vegar spáð á þeim tíma að 20% 

heimila yrðu komin með tölvur 4 árum seinna. Það þótti góð hugmynd að sameina leiki og 

fræðslu. Þannig voru lagðar þrautir fyrir börnin, tilgangurinn var að bæta lesskilning 

reikningskunnáttu, málkennd og þjálfa um leið samhæfingu handa og augna og gefa 

hugmyndafluginu lausan tauminn. Umvar að ræða 4 diska, hver með 4 þrautum en hver 

diskur kostaði 500kr.49 Samkeppni á þessum markaði var mikil á þessum tíma, Random 

House, Atari og meira að segja IBM, ætluðu sér að komast inn á þennan markað. Kostir þess 

að nota tölvu frekar en sjónvarp, voru að börn gátu lært á þeim hraða sem þeim hentaði. 

Þetta þótti engu að síður dýrt og jafnvel óttast að börn efnaðra foreldra kæmust langt 

framúr börnum fátæklinga. Lausnin var að koma tölvum inn á skólana og þannig gæti 

heimanám aukist. 50 Tölvur hafa hins vegar ekki verið notaðar jafn mikið sem kennslutæki og 

talið var í upphafi.  

Þótt tölvur hafi lækkað mikið í verði frá því að Commodore PET kom á markað voru 

þær enn dýrar í lok árs 1985, þá kostaði einkatölva 70.000-150.000 kr. og heimilistölva 

20.000-50.000 kr. Það stoppaði samt ekki einstaklinga eða minni fyrirtæki í að kaupa tölvur, 

oft kom ekki í ljós fyrr en eftir kaupin hvernig tölvan yrði notuð. Dæmi voru um að starfsfólki 

væri fjölgað eftir að tölvur komu inn í fyrirtækin, tölvuvinnan var þá bara viðbót við þá vinnu 

sem var þar fyrir. Úrvalið af tölvum jókst á þessum fyrstu árum. Heimilistölvur, oft góð tæki, 

nýttust við rekstur heimilis, oft með ritvinnsluforrit á íslensku og þar var bilið á milli 

einkatölvunnar og heimilistölvunnar að minnka. Tæknin náði framúr hugmyndum manna. 

Einhverir tölvusalar töldu það ógerlegt að gera ritvinnsluforrit á íslensku t.d. kommu yfir 

stafi. Heimilistölvurnar sjálfar þóttu ekki mjög dýrar, en þegar búið var að bæta við öllum 

þeim jaðartækjum og hugbúnaði sem vantaði gátu þær orðið dýrar, jafnvel hækkað þrefalt 

eða fjórfalt í verði. Engar tölur voru til um fjölda heimilistölva á Íslandi á þessum tíma, en 

þær voru taldar skipta þúsundum, kannski tugum þúsunda. Það var alls ekki óalgengt að 

notaðar heimilistölvur væru auglýstar í smáauglýsingum dagblaða, en það bendir til að fólk 

hafi ekki haft not fyrir tölvurnar, eða vildi það jafnvel selja þessar vélar til að geta keypt 

öflugri tölvur í staðin. En að sjálfsögðu þurfti að læra á tölvurnar til að fullnýta þær. 51 
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4.1.Einkatölvur-vinnutölvur 

Oddur Benediktsson, prófessor í tölvunarfræði, sagði í viðtali við sunnudagsútgáfu Tímans í 

júní 1968 „Eins verður heimilistölvan sennilega ómissandi við innkaup, þegar hún fer að geta 

borið saman verðskrár mismunandi fyrirtækja á augabragði, og þá sennilega í samráði við 

neytendasamtökin. Heimilistölvan verður kannski komin á markaðinn eftir tvö—þrjú ár. Fyrst 

munu aðeins auðmenn hafa ráð til að kaupa hana, en seinna má búast við, að tölvur verði 

sjálfsagðar hjálparhellur í lífi manna, jafnvel loki gluggum, þegar útlit er fyrir rigningu“. 52 

 Oddur var aðeins of fljótur á sér, fyrstu einkatölvurnar (þá er átt við fyrirtækjatölvur 

sem einn maður vann við) komu á markað í upphafi áttundaáratugarins. Ein elsta auglýsingin 

sem fannst auglýsir þjónustu fyrir tölvueigendur, frá ISDATA, þar sem nánari upplýsingar eru 

veittar af Birgi Hallvarðssyni, sími 97-2173 Box 90 Seyðisfirði. WANG-tölvu eigendum er bent 

á forritakerfi, launabókhald, rekstrarbókhald, birgðabókhald, viðskiptamannabókhald og 

forrit fyrir sveitarfélög. 53 Heimilistæki voru komin með umboð fyrir WANG tölvur í janúar 

1976, þá höfðu þær verið seldar í á þriðja ár. Wang tölvur voru aðallega hugsaðar fyrir minni 

fyrirtæki en hægt var að kaupa litla stöð fyrst og bæta svo við hana smátt og smátt. Í byrjun 

árs 1977 voru 9 WANG tölvur á landinu hjá nokkrum bæjarfélögum, fyrirtækum og 

lífeyrissjóðum. Krabbameinsfélagið hafði líka vél í Reykjavík sem var tengd vél á Egilsstöðum 

og safnaði upplýsingum um heilsufar íslendinga.54 Í viðtali við sölumann hjá Heimilistækjum í 

Morgunblaðið, sex árum seinna, í mars 1982 segir hann að 50 fyrirtæki noti tölvuþjónustu 

Heimilistækja og að ritvinnsla sé að sækja á en ritvinnslukerfið „Word Processing“ hafði líka 

reiknimöguleika. Sölumaðurinn heldur áfram að telja upp ritvinnsluforrit og tölvur og segir 

einnig að WANG tölvan geti líka keyrt CP/M stýrikerfið. Wang tölvan var augljóslega helst 

hugsuð fyrir fyrirtæki, þannig kostaði ritvinnslutölva frá WANG, skjár, borð og prentari 

100.000kr (2.343.882 kr. miðað við vísitöluneysluverð mars 1982 (152) og í ágúst 2011 

(3.562,70)).55 Tölvurnar kostuðu því mikla peninga og ljóst að það hefur ekki verið á færi 

margra heimila eða smærri fyrirtækja að eignast WANG tölvu. Tölvudeild Heimilistæka hóf 

markaðssetningu á 16 bita WANG tölvu sem var ætluð til notkunar á skrifstofum. Til stóð að 
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þýða ritvinnslu forrit og Multiplan. 56 Þessi 16 bita tölva, WANG PC, var svar WANG við IBM 

PC. Heimilistæki héldu tölvunámsskeið, þar sem kennt var á, WANG-ritvinnslu, Multiplan 

námsskeið, WANG PC námskeið, BASIC forritun og OIS kynning (Office Information System). 

Heimilistæki buðu líka upp á framhaldsnámsskeið. 57 Einn helsti ókostur WANG var að vera 

ekki IBM PC samhæfð, þó svo að hún keyrði á MS-DOS.58 Seinna kom samt IBM Emulation 

sem breytti tölvunni í IBM PC samhæfða. Leó M. Jónsson, iðn- og vélatæknifræðingur og 

þekktur áhugamaður um tækni, lýsir WANG-ritvinnslunni sem byltingu, hún sé fyrirmynd 

annarrar ritvinnslu. Hann segir líka að íslenska þýðingin hafi ekki tekist nógu vel en að tölvan 

hafi verið vel heppnuð með góða upplausn og góðan örgjörva, helsti ókosturinn hafi verið 

hvað hún var stór og að rofinn hafi verið á sérkennilegum stað. 59 

Osborne-1 ein fyrsta „ferðatölvan“ var ein þeirra tölva sem fékkst á Íslandi. Auglýsing 

frá Rafrás söluaðila segir hana vera eina öflugustu einkatölvu heimsins60 (það dugar ekkert 

minna) CP/M stýrikerfi, Supercalc áætlanagerðaforrit, Wordstar ritvinnslu forrit, MailMerge 

Póstlistaforrit, MBASIC og CBASIC forritunarmál. 64k minni 2 diskettudrif, skjár og lyklaborð 

og allt þetta fyrir aðeins 28.500 kr. og ef fólk kaus íslenska stafrófið voru það auka 1.500 

krónur61 (595.874 kr./ 627.236 kr. miðað við vísitöluneysluverð júlí 1982 (170,5) og í ágúst 

2011 (3.562,70)). Vilhjálmur Þorsteinsson lýsir henni svona 62 „Hún hafði pínulítinn skjá og 

tvö disklingadrif, innbyggð í væna tösku sem vó tugi kílóa. Nokkrar slíkar tölvur voru fluttar 

inn til landsins“. Í Tölvumálum frá febrúar 1982 , segir frá því að Oddur Benediktsson hafi 

haldið erindi um stýrikerfið CP/M og forrit sem hægt var að nota í því kerfi. Til að sýna 

virknina hafði hann Osborne-1 tölvu. Samtíma lýsing hljómaði á þennan veg „er 

fyrirferðarlítil, byggð inn i hylki eða einskonar tösku, líkt og saumavél“.63 En eins og áður 

hefur komið fram þá var þetta í raun eina tölvan frá þessu fyrirtæki. En vegna veikrar stöðu 

fyrirtækis var Osborne Executive aldrei framleidd í miklu magni.64 
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Tandy Radio Shack var einn af fyrstu tölvuframleiðendunum. Grunneiningin var TRS-

80, frá 1977, seinna komu fram TRS-80 model II, 1979 og model III árið 1980, sama ár kom 

vasatölva TRS-80 Pocket og TRS-80 color. Þetta er bara upptalning á allra fyrstu tölvum 

Tandy Radio Shack, aðrar sem vert er að minnast á eru TRS 80 model 200 og undanfari 

hennar Tandy Radio Shack 80 Model 100 32K. 65 Ein slík var flutt til Íslands árið 1983. Hún 

hafði þá bara verið til sölu í Bandaríkjunum og kostað 800 dollara þar. Tölvan var aðeins 

stærri en símaskráin, gekk fyrir rafhlöðum, hafði innbyggt módem, 8 línu skjá, ritvinnsluforrit 

og nokkur önnur innbyggð forrit. Tölvan kostaði á þessum tíma 30.000-40.000 en því var 

spáð að innan fimm ára myndi verða þónokkur veðlækkun á tölvunni, jafnvel niður í 10.000-

15.000 og tölvan yrði þá nauðsyn á hverju heimili.66 Þessi tölva var þróuð í samvinnu Sharp 

og Radio Shack. Vilhjálmur Þorsteinsson átti fyrstu fistölvu Tandy Radio Shack sem hann 

keypti í Bandaríkjunum árið 1981 með QWERTY lyklaborð og 1 K. í minni. Það var bara hægt 

að nota hana í einföld forrit og til minnisatriða. Þegar hann skrifaði greinina í Tölvumál, 1993, 

var hún enn í fullu fjöri. 67 Hugbúnaður skipti miklu máli og í auglýsingum er oft minnst á að 

nóg sé til af hugbúnaði, jafnvel var auglýst í smáauglýsingum eftir fólki sem hefði áhuga á að 

skiptast á forritum fyrir TRS-80. 68  

Í viðskiptafréttum Morgunblaðsins frá 25. mars 1982 í umsjón Sighvats Blöndahl er 

sagt frá því að Innkaupastofnun ríkisins hafi keypt fyrir skattstofur landsins Tandy-Radio-

Shack (TRS80 Model II ) tölvur sem Óskar Jóhannsson hafði umboð fyrir. Alls voru þetta 33 

tölvur og 17 prentarar. Örtölvutækni flutti inn prentarana. SKÝRR var falið að meta tilboð 

sem bárust í tölvukaupin. Með þessum nýju tölvum, sem gátu starfað sjálfstætt, var hægt að 

senda símleiðis gögn til SKÝRR í stóru tölvuna og svo aftur útreikninga til baka. TRS80 Model 

II 64k kostaði á þessum tíma um 80 þúsund (1.875.105 kr. miðað við vísitöluneysluverðs í 

mars 1982 (152) og ágúst 2011 (3.562,70)), með íslensku lyklaborði sem var verið að 

framleiða í verksmiðju Tandy í Bandaríkjunum eftir kröfum íslenski staðalnefndarinnar. Óskar 

sagði vélarnar geta fullnægt bókhaldsþörf meðalstórra fyrirtækja og bendir á að Hagvangur 

hafi keypt Tandy frá Radio Shack. Óskar vildi líka meina að lítil hætta væri á þessar vélar yrðu 

fljótt úreltar, því auðvelt var að stækka þær. Þannig var- hægt að uppfæra model II uppí 
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módel 16, nýja eintakið frá Radio Shack og hægt að nota sömu forrit og á módel 11. 

Breytingin kostar 1500 dollara samkvæmt greininni.69 Óskar var annars þekktur kaupmaður í 

Reykjavík og rak Sunnubúð á horni Mávahlíðar og Lönguhlíðar, helsta átæða þess að hann 

skipti yfir í tölvur var áhugi hans á rafeindatækjum og einnig sú ástæða að sonur hans hafði 

menntað sig í tölvum. Tandy voru á þessum tíma með 40% markaðshlutdeild í 

Bandaríkjunum í sölu á minni og meðalstórum tölvum.70 Þær náðu ekki mikilli útbreiðslu hér 

á landi og fáar auglýsingar birtust í blöðum. Fyrstu Tandy vélarnar voru ófullkomnar og 

leiðinlegar, seinna komu tölvur frá þeim sem voru einna helst notaðar af fyrirtækjum. En það 

var lítill áhugi á Tandy á Íslandi og fáir sem kunnu á þær, eða forrituðu á þær. 71  

 

4.1.1.IBM PC og IBM PC samhæfðar tölvur 

Í Frjálsri verslun frá 1.júní 1983 var sagt frá innkomu IBM á einkatölvumarkaðinn og hvernig 

önnur fyrirtæki, sem voru á markaðnum, bregðast við. Árið 1981 hóf IBM sölu á IBM PC og 

1983 kom heimilisútgáfan PC junior. Hún var upppöntuð þegar hún kom loks á markað. 

Blaðamaður Frjálsrar verslunar veltir fyrir sér hvort þetta verði til þess að „grisja“ aðra 

framleiðendur. Sú þróun var þegar hafin. Osborne Computers, frumkvöðlar á sviði fartölva, 

óskuðu eftir gjaldþrotaskiptum og starfsfólki þess sagt upp 1983. Victor Technologies sagði 

upp 1400 manns, eftir að hafa tapað 11 miljónum dala á einum ársfjórðungi og barðist gegn 

gjaldþroti. Atari tapaði á sama ársfjórðungi 311 miljónum dala og neyddist til að segja upp 

þriðjungi allra starfsmanna sinna, alls 3000 manns. Vector graphics þurfti að segja upp 

fjórðungi allra starfsmanna og Mattel 37%. Önnur fyrirtæki töpuðu einnig miklum peningum, 

Fortune Systems, Apple, Archives Inc., Computer Devices inc., Intertec Data Systems og 

Texas Instruments hætti framleiðslu á heimilistölvum eftir að hafa tapað 223 miljónum 

dollara. IBM ýtti verðinu niður og þá urðu minni tekjur fyrir þá sem voru fyrir á markaðnum, 

til að komast hjá gjaldþroti brugðu sum fyrirtækin á það ráð að fara í dýra markaðsherferð 

sem drap alla minni framleiðendur. Steve Jobs sagði að þetta ferli hafi byrjað fyrr en Apple 

menn töldu, þeir hafi búist við því tveimur árum seinna. Árið 1977 voru Apple, Radio Schack 

og nokkrir smáframleiðendur á markaði 1978 hafi svo ATARI og Texas Instruments komið inn 
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á hann. Árið 1983 voru 150 bandarísk fyrirtæki að framleiða heimilistölvur. Tilvist svo margra 

framleiðenda á markaðnum leiddi til þess að ekkert mátti fara úrskeiðis hjá hverjum og 

einum þeirra. Þrátt fyrir að markaður fyrir tölvur færi á þessum tíma ört stækkandi stóðu 

líkur til þess að sá framleiðandi sem gerði mistök ætti það á hættu að fara á hausinn. IBM 

gerði allt rétt frá því að þeir kynntu IBM PC vélina fyrst og þar til að PC junior kom á 

markaðinn 2 árum seinna, völdu réttan örgjafa, 16 bita frá Intel. Framsækni IBM á 

markaðnum með PC vélarnar ýtti undir framleiðslu á hugbúnaði fyrir PC tölvurnar. 

Hugbúnaðarframleiðendur sáu sér hag í því að framleiða hugbúnað fyrir tölvur sem gátu náð 

svo mikilli útbreiðslu og þannig varð til einskonar staðall á hugbúnað. IBM valdi líka örugga 

endursöluaðila. Tölvurnar voru framleiddar á færibandi, ný tölva kom af færibandinu á 45. 

sek millibili. Þannig IBM hafði meiri sveigjanleika til að lækka verðið enn meira. En IBM PC 

samhæfðar vélar eru það sem er næst í þróuninni, Japanar með Epson, Fujitsu og Hitachi og 

bandarísku fyrirtækin Columbia Data Products, Compaq, Corona Data systems, Eagle 

computers og fleiri voru á leið inn á markað, eða þegar kominn með PC samhæfðar tölvur. 72  

 IBM hélt áfram að vera leiðandi á tölvumarkaðnum og einnig með stærri tölvur . Þeir 

auglýstu nýja tölvu, árið 1985. Ekki heimilistölvu heldur sambland af IBM S/36 og IBM PC, 

þessi nýja vél var kölluð IBM S/36 PC. Hún gat notað bæði tæki og hugbúnað sem var 

ætlaður forverunum. Þessi nýja samstæða hafði einnig vinnsluminni, disklingastöð og harðan 

disk, a.m.k. ein IBM PC einkatölva (PC, PC XT, eða PC AT). Það var líka hægt að tengja 3 

jaðartæki við hana, hvort sem það eru skjáir eða prentarar, jafnvel fleiri IBM PC vélar. Þannig 

var ein grunneining þessarar nýju samstæðu IBM PC vélin og notendum hennar opnaðist nú 

greið leið til aukningar á minni og geymsluminni. Þannig voru stækkunarmöguleikar IBM PC 

góðir. Samstæða með 40 mb. diski 256k minni 1.2 mb. disklingastöð, IBM 5291/2 skjár og 

IBM prentari á 545.000 kr. Þá miðað við að bandaríkjadalur sé 41kr. 73 (vísitalaneysluverðs 

595,3 í september 1985 og þá verðið samsvarar 3.261.669 kr. í dag.)  

Samkvæmt Guðna B. Guðnasyni voru tölvurnar mjög dýrar í upphafi PC tölvu-

væðingar í fyrirtækjunum. Námsmenn og venjuleg heimili voru ekkert að kaupa slík tæki. 

Multiplan töflureiknirinn var mikið notaður í upphafi. Fyrst var tölvan hálfgert „status 

symbol“. Forstjórar og framkvæmdastjórar voru fyrstir að fá tölvur. Þeir notuðu vélarnar oft 
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lítið, helst þá Framework og þeir voru nokkrir ágætir í því. Þá fyrst urðu þetta tæki sem 

stjórnendur sáu einhver not fyrir og tölvurnar byrjuðu að fara niður stigann, vinnudýrin 

fengu þá líka tölvu. PC tölvurnar fóru seinna, inn á heimilin. Um 1988 var farið að sjá not fyrir 

að eiga PC tölvur heima. Þá voru líka fyrirtækin jafnvel farin að skaffa tölvur sem hægt var að 

taka með sér heim. Fyrir þennan tíma voru tölvur inn á heimilum aðallega ódýrari 

heimilistölvur. 74 Í febrúar 1988 kostaði IBM samhæfð tölva frá Cordata, með 80286 örgjörva, 

640K minni og litaskjá 99.000 kr. (342.301 kr.)75 

Í Morgunblaðinu 13. desember 1984 auglýstu Skrifstofuvélar einmitt að þetta galdra 

forrit, Framework, væri komið. Forritið bauð upp á fjölbreytta samsetningu gagna, ritvinnslu, 

áætlunargerð, gagnagrunn, grafík og samskiptaforrit og allt ofur einfaltað þeirra sögn. 76 

Skrifstofuvélar auglýstu sýningu á Bíldshöfða. Þar „kynnum við nú í fyrsta sinn á 

Íslandi drottningu einkatölvanna, IBM Personal Computer sem verið hefur leiðandi í „allri 

framleiðslu einkatölva í heiminum.“77 Þetta var tveimur árum eftir að hún kom á markað í 

Bandaríkjunum. IBM auglýsti einkatölvuna og beindi henni að námsmönnum og segja tölvur 

orðnar jafn sjálfsagður hluti í námi og orðabók, hún nýttist líka öllum heimilismeðlimum 

bæði í leik og starfi. Á öðrum stað í sama blaði er önnur auglýsing þar sem tölvan er sögð 

vera orðin jafn mikilvæg í starfi og síminn og telex. 78 Í auglýsingum frá IBM frá þessum tíma 

eru aldrei auglýst verð. En IBM PC er sögð ódýrari en þig gruni. 128K. vél kosti minna en nýr 

smábíll og hún skapi þér meiri tíma. 79 Einnig er sagt frá því að í Bandaríkjunum hafði IBM 

náð 17% markaðshlutdeild af tölvum undir 1000 dollurum á mjög skömmum tíma árið 1983. 

80 

Til að kynna tölvuna hélt IBM á Íslandi sýningu. Aðgangur var ókeypis en börn yngri 

en 12 ára urðu að vera í fylgd með fullorðnum.81 Sýningin var haldin á 2 stöðum í 

höfuðstöðvum IBM á Íslandi í Skaftahlíð 24 og í Tónabæ. Stjarna sýningarinnar, var IBM PC. 

Að sýningunni stóðu söluaðilar IBM á Íslandi, Gísli J. Johnsen hf., Skrifstofuvélar hf. 
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Örtölvutækni sf. og þjónustuaðilar fyrir tölvuverkefni, Kerfi hf. Frum hf. og Tölvubankinn. Á 

sýningunni voru líka til sýnis gamlar tölvur og gataspjaldvélar. Helstu nýjungar á sýningunni 

voru tölvur tengdar saman í gegnum net og við tölvubanka. Forrit, ritvinnslukerfi, tölvustýrð 

teikning og hönnun, afgreiðslukerfi stýrt með tölvu og villuleitartölvu. 82 Það er ekki alveg 

ljóst hvert rétt verðmæti tölvunar var, það er sagt 82.000 kr. (725.817 kr. í dag) í 

Morgunblaðinu,83 en 84.000 kr. (743.520 kr. í dag) í Tímanum. 84 Þarna loksins fáum við að 

vita hvað tölvan kostaði og það er greinilegt að svona fjárfesting hefur ekki verið á færi allra. 

Sýninguna sóttu alls sóttu 9000 manns . 85  

Samt var IBM PC beint að neitendum og framleitt var kennsluefni fyrir almenning. 

Oddur Benediktsson og Hákon Oddson sömdu 30 mínútu kynningarþátt fyrir byrjendur sem 

fyrirtækið Tölvuþekking stóð að og myndbandið kallað Tölvukynni IBM PC. Það kostaði kr. 

4000 og kenndi á meðferð jaðartækja, vél- og hugbúnaðar, Multiplan, BASIC og DOS dBASE 

II. 86 Varla hefur verið farið í svona fjárfestingu nema það væri markaður fyrir efnið. Þó svo 

að IBM PC tölvurnar væru svona dýrar þá voru að koma á markað, tölvur sem voru IBM PC 

samhæfðar og á viðráðanlegra verði. Kennslumyndbandið gat líka nýst þeim sem unnu við 

tölvur. 

Fyrstu IBM PC vélarnar voru fluttar inn til Íslands í byrjun árs 1983. Fyrsta IBM PC/XT 

kom árið 1984 og kostaði þá 163.000 (í dag 1.354.923 kr., miðað við meðaltal 

vísitöluneysluverðs 1984) og síðan IBM AT árið 1985. 87 

Rétt til útskýringar þá voru þrjár týpur af IBM PC, þ.e. AT, XT og PC junior. Í 

auglýsingum fyrir IBM PC samhæfðar vélar voru þær sagðar fylgja AT eða XT staðli. XT tölvan 

(X-tended Technology) var endurbætt útgáfa af IBM PC, hún hafði harðan disk og eitt 

disklingadrif. AT tölvan (advanced technology) svo aftur endurbætt útgáfa af XT, hafði betri 

örgjörva, stærri harðan disk og meira minni. Junior tölvan átti að keppa við Apple II um hylli 
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neytenda, mikið ódýrari en IBM PC en takmörkuð, hugmyndin um PC junior gekk ekki upp og 

var mislukkuð. 88  

Nokkrar vélar með Intel örgjörvum og MS-DOS stýrikerfi en ekki IBM PC samhæfðar, 

voru fáanlegar. Benco hf. flutti inn tölvur frá japanska fyrirtækinu NEC (Nippon Electric 

Company).89 NEC APC (Advanced Personal Computer), hafði 16 bita örgjörva og bauð upp á 

val af stýrikerfum, auk MS-DOS, CP/M-86 og UCSD pascal-System. Einn helsti kostur hennar 

var háupplausn og þróuð grafísk vinnsla. NEC hafði samkvæmt Þjóðviljanum öflugri örgjörva 

en sambærilegar vélar á markaðnum „8086 sem eru um 40% hraðvirkari en 8088 sem notuð 

er í flestum öðrum einkatölvum“. Meira gagnarými á diskettum og auðvelt að flytja á gögn á 

milli vélarinnar. Vélin hafði 640K notendaminni, hljóðkort, CMOS minniseining (RAM). 

Harðan disk, annað hvort 10 eða 20 mb. Þá kemur einnig fram að Benco hf. gerði samning 

við Íslenska forritunarþróun um að skrifa hugbúnað á vélarnar fyrir innlendan markað. 

Tölvan kostaði 106.313 kr. (samsvarar 977.196 kr. í dag miðað við vísitöluneysluverðs).90 Í 

Frjálsri Verslun frá 1. apríl 1983 er auglýsing frá tölvudeild Kristjáns Ó. Skagfjörð HF. Það eru 

3 tegundir af tölvum frá Digital Equipment Corporation (DEC) eða Digital. Rainbow 100 og 

Professional 325 og 350. Þar er talað um að fólk sætti sig ekki lengur við takmarkanir 

einkatölvunnar, sem taki ekki tillit til sérþarfa hvers og eins. Digital vélarnar hafi verið 

auðvelt að tengja saman á neti, afkastameiri, einfaldari og betur búnar en aðrar einkatölvur á 

markaðnum. Það er bent á að þær hafi hlotið verðlaun fyrir hönnun frá die Gute 

Industrieform í Hannover. Lítil skermur og lyklaborð kalla ekki á meira borðpláss og nóg er til 

af forritum.91 

Eins og áður hefur komið fram var WANG tölvan sem keyrði á MS-DOS ekki IBM PC 

samhæfð í upphafi. Eins voru tölvurnar frá NEC og DEC ekki heldur IBM PC samhæfðar. DEC 

Rainbow var fyrsta tölva Forritunarþróunar hf. Á hana var fyrsti íslenski 

viðskiptahugbúnaðurinn á MS-DOS þróaður.92 Þó svo að nokkrir stórir framleiðendur hafi 

ekki framleidd samhæfðar tölvur í upphafi þá breyttist það fljótt. Úrvalið af hugbúnaði fyrir 
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IBM PC var mikið og einmitt það sem fólk sóttist eftir, aðrir tölvuframleiðendur voru því 

nauðbeygðir að fylgja IBM. 

Ekki stendur til að telja upp allar þær IBM PC samhæfðar tölvur sem voru á 

markaðnum fyrstu ár tölvuvæðingarinnar. IBM PC samhæfð tölva, gat notað sama hugbúnað, 

stýrikerfi , örgjörva og notuðu kóperingu af IBM BIOSnum . Þessi stöðlun á hugbúnaði opnaði 

líka á möguleikann-, fyrir minni framleiðendur, að koma með tölvu sem væri ódýrari en IBM 

PC en hefði öruggt framboð af hugbúnaði. En svona rétt til að sjá muninn á verði á 

samhæfðri tölvu og IBM PC má vitna í auglýsingu á Microtölvan Corona PC, MS-DOS vél og 

bera hana saman við IBM PC. Corona var með 14 tommu skjá en IBM PC með 12 tommu skjá. 

Corona var með velti fót, undir skjánum, en ekki IBM. Corona var með meiri upplausn, en 

báðar með 256K. í minni. Corona kostaði 95.000 kr. (639.683 kr. í dag miðað við 

vísitöluneysluverðs) en IBM 120.100 kr. (808.695 kr. í dag) ef bætt var við föstum fylgihlutum 

sem voru í Corona. 93  Guðni B. Guðnason þekkti til Corona tölva, fyrsta PC tölvan, ferðavélin, 

sem hann man eftir var frá Corona, það var sagt að hún væri portable en var frekar movable 

(færanleg), sennilega 20 kíló með litlum skjá, en Guðni fór með svona tölvu um allan heim í 

vinnuferðum. 94 Dæmi um tölvur sem voru auglýstar og sagðar fylgja staðli eru tölvur frá Aco 

hf. og 2 tegundir af Island tölvum. Island PC (fylgir PC staðli) var minni vélin, það var hægt að 

velja á milli diskettudrifs eða harðan disk (10 mb. eða 20 mb.) og 256 K. minni. Island AT 

(fylgir AT staðli) hafði 20mb harðan disk, tvö diskettudrif og 512 K. vinnsluminni. Báðar 

tölvurnar höfðu gula skjái. 95  

 

4.2.Apple 

 

Apple voru frumkvöðlar í hönnun og framleiðslu á einmenningstölvum, Apple II var 

grunnurinn af velgengni fyrirtækisins í upphafi. Þegar framleiðslu á Apple II var hætt í 

nóvember 1993 96 hafði tölvan tekið breytingum og nokkrar týpur verið framleiddar. Önnur 

tölva frá Apple sem var byggð á Apple II, Apple III, var ekki eins vel heppnuð. Apple III átti að 
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ná til fyrirtækja og stofnanna, en Apple II var hönnuð fyrir heimili og minni fyrirtæki. Apple III 

náði næstum að ríða fyrirtækinu að fullu. Önnur tölvan sem setti Apple næstum á hausinn 

var Lísa, ætluð svipuðum hóp og Apple III. Apple hafði þannig tölvur fyrir nánast allan 

markaðinn, þótt að stærri vélarnar frá þeim hafi verið mislukkaðar. Með tilkomu Macintosh 

tölvunar þá hófst sókn hjá Apple. Macintosh var í upphafi vanbúin en samt seldust 70.000 

tölvur á fyrstu 100 dögum hennar. 97  

Radíóbúðin, söluaðili Apple á Íslandi, beindi auglýsingum í upphafi að fyrirtækjum. 

„Ert þú einn þeirra, sem segir við viðskiptavin. „Ég gat ekki afgreitt þetta í dag. Þetta er 

nefnilega Inni í Tollvörugeymslu“ og viðskiptavinurinn fer ef til vill annað, Hefur þú efni á 

því?“. 98 Í sömu auglýsingu segir að Apple II hafi boðið upp á fjárhalds og birgðabókhald. 

Einnig aðflutningsskýrsluforrit, verðútreikningaforrit, samninga, víxlforrit og 30 ný forrit, öll 

hönnuð fyrir Apple II. Á sama tíma var hún líka auglýst sem einkatölva deildarstjórans.99 Það 

hjálpaði Apple II að vera með fyrsta töflureikninn. Fljótlega eftir að Apple kom á markaðinn 

var hægt að fá disklingadrif og auðvelt að uppfæra hana. Með uppfærslu úr integer BASIC í 

Applesoft BASIC sýndi hún bæði há og lágstafi, í stað bara hástafa.100  

Í grein Þrastar Haraldssonar „Viltu heyra hana tala“ lýsir hann heimsókn í Radíóbúðina 

og kynningu á Apple II tölvu. Hermann Karlsson deildastjóri tók á móti honum. Dóttir 

Hermanns var að teikna þegar Þröstur kom en ekki með litum heldur notað hún „sérstakan 

penna sem hún ýtti niður á þar til gert spjald. Með því gat hún teiknað eins og um pappír 

væri að ræða, á skerminn“. Stúlkan gat líka fært myndina til, vistað hana í minni tölvunnar og 

prentað hana út. Þetta var ekki það eina sem Þresti var sýnt í Radíóbúðinni. Af öðru diski var 

spilað forrit sem spilaði tónlist og birti nótur á skjánum, það forrit gat nýst mönnum í 

tónsmíðum. Þriðja forritið var kennslu forrit í landafræði og það fjórða einhverskonar 

tungumálakennsla þar sem setning birtist á skjánum sem var svo lesin á þýsku, svo var hægt 

að lesa hana og bera saman við upprunulegu setninguna, þetta er það sem Þröstur og 

Hermann kalla að „heyra hana tala“. Apple II með minni, á greinilega við harðan disk, hún 

kostaði á þessum tíma 22.000 kr. (472.450 kr. miðað við vísitölu neysluverðs) Með skjá og 

diskettudrifi kostaði hún 40.000 (858.999 kr.) og með prentara að auki 70.000 (1.503.249 
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kr.), en það var hægt að tengja hana við litasjónvarp og hægt að sleppa skjánum. Samkvæmt 

fréttinni kostaði ódýr bíll það sama á þessum tíma. 101  

Ný Apple tölva, Apple IIe, arftaki Apple II+ kom til landsins, Apple II+ var uppfærða 

útgáfan af Apple II. Apple IIe var með 64 K. af minni og stækkanlega upp í 128 K., með 

staðlað íslenskt lyklaborð og bæði hægt að nota stóra og litla stafi. Það var líka hægt að nota 

sömu forrit og á Apple II+ tölvunni. Forritin sem voru fáanleg á heimsvísu voru í hið minnsta 

16.000. Hún hafði innbyggt Applesoft forritunarmálið en skildi Pascal, Fortra, Cobol Forth, 

Logo og fleiri. Skjástýring hafði 16 lita kerfi og bæði hi og lo upplausn. VLSI (Very-large-scale 

integration) hönnun gerið hana örugga í rekstri, skemmtilegt að þetta sé tekið fram í 

auglýsingunni, en allir örgjörvar eru VLSI hannaðir. Apple var, samkvæmt auglýsingunni, 

stærsti tölvuframleiðandi í heiminum og hafði selt 750.000 Apple tölvur. Einnig er tekið fram 

að allar vélarnar voru prófaðar í verksmiðjunni áður en þær voru sendar út á markaðinn. Hér 

eru ekki upplýsingar um verð en hún var seld með 1 árs ábyrgð.102 En þrátt fyrir hátt verð 

voru Apple II aðallega heimilistölvur, það sem háði Apple var vöntun á íslenskum 

hugbúnaði.103 

Viðskiptatölvan Apple III 256 k. kostaði í október 1982, 74.980 kr. (samsvarar 

1.334.322 kr.í dag) og hafði þá lækkað úr 124.066 kr. (2.207.842 kr.) Verðið hafði lækkað 

vegna mikillar sölu á heimsmarkaði, sem leiddi til aukinnar hagkvæmni. Heimilis, einka, skóla 

og viðskiptatölvan Apple II 48k. kostaði þá 53.730 kr. (956.163 kr.). 104 Stýrikerfi Apple III var 

nýtt, kallað SOS, ekki kall á hjálp vegna þess hvað tölvan var mislukkuð, heldur stytting á 

Sophisticated Operating System. Framleiðslu á Apple III var hætt í apríl 1984, en alls voru 

framleidd 65.000 eintök af Apple III. 105 

Það er greinilegt að Lísan þótti bylting. Skjánum var lýst sem skrifborði, allt sem þig 

vantaði var þar, meira að segja ruslatunna. Á Lísu þurfti ekki að kunna flóknar skipanir 

„Notandi bendir á táknin með því að hreyfa lítið tæki sem hann hefur í hendinni og færist þá 

lítil ör á skjánum“ 106 sagði Árni G. Jónsson kerfisfræðingur og starfsmaður í tölvudeild 
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Radíóbúðarinnar. Í Lísu voru 6 forrit, ritvinnsla, 2 grafísk forrit, reikniforrit (lisaCalc), 

gagnagrunnur (ekki útskýrt frekar) og áætlanagerð. Lísa átti að vera mjög einföld í notkun og 

músin og grafíska viðmótið, helst nefnt í því samhengi. Tölvumúsin var náttúrulega mikið 

eldri en þetta. Douglas Engelbart, við Stanford fann hana upp í byrjum sjöunda 

áratugarins.107 Radíóbúðin auglýsti Lísu sem þeir töldu gjörbreyta „hugtakinu einkatölva“ og 

yrði stjarna níunda áratugarins. Tvöhundruð mannsár fóru í þróun á Lísu, helsta markmiðið 

var að gera hana þægilega í notkun. Þannig átti hver sem var að geta notað tölvuna, þó fólk 

hefði enga reynslu af tölvunotkun. Lísa aðlagaðist vinnubrögðum notandans, notandinn átti 

ekki að þurfa að aðlagast því hvernig tölvan vann. Aðgerðir voru myndrænar og það þurfi 

ekki að læra langar og flóknar skipanir, það átti að taka nýjan notenda 30 mínútur að læra á 

Lísu. Hún var með 32bita örgjörva frá Motorola. Þrjár „örtölvur“ sáu um diskettudrif og 

lyklaborð. Þegar slökkt var á henni tók hún sjálfkrafa til, áður en hún slökkti á sér, þannig áttu 

engin gögn að glatast. Auglýsingin enda á að segja, „Lísa er annað og meira en venjuleg 

einkatölva. Hún ryður braut nýrri kynslóð tölva. Svo byltingarkennd er Lísa og svo margt nýtt 

hefur hún upp á að bjóða, að engin leið er að gera því fullnægjandi skil í orðum. Það verður 

að sjá hana með eigin augum til þess að geta gert sér grein fyrir vinnslugetu vélarinnar og 

öllum þeim möguleikum sem í henni felast“.108 Vilhjálmur Þorsteinsson efaðist um að ein 

einasta Apple Lísa hafi selst á Íslandi, ef eitthvað þá fáar. Það sama átti við Apple III, 

útbreiðsla Apple var lítil nema þá Apple II.109 

Apple menn voru aftur stórhuga og þótt Lísa hafi verið algjört klúður, þá átti að sigra 

heiminn með Macintosh. Hún var svar Apple fyrirtækisins við IBM PC, en mikil samkeppni var 

þá komin á heimilistölvumarkaðinn. Vonir Apple manna stóðu til að Macintosh tölvan yrði 

ein af 3 risum á markaðnum, með IBM PC og Apple II. John Sculley sagði tölvuna sýna hvernig 

heimilistölvur ættu að vera. Hún kostaði 70.000 kr. í Bandaríkjunum, með svarthvítan skermi, 

áfast lyklaborð og innbyggt diskadrif. Apple hafði misst mikla markaðshlutdeild yfir til IBM, 

sem átti orðið 25-30% af markaðnum, hagnaðurinn hjá Apple hafði minkað mikið, Apple II 

hafi lækkað í verði og þróunin á Macintosh verið dýr. 110 Eins og áður hefur komið fram var 

staðan ekki góð hjá Apple. Grein í NT frá 10. maí 1984 nefnist„Örlagaár eplisins - Apple 
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tölvufyrirtækið þolir ekki fleiri áföll“ og lýsir vandamáli Apple vel. Blaðamaðurinn byrjar á að 

segja það vera goðsögu að Apple hafi verið fyrstir til að markaðsetja heimilistölvu, 

Commodore hafi verið fyrstir. Þar á blaðamaðurinn við PET. Engu að síður var Apple leiðandi 

við upphaf heimilistölvunnar. Eftir tvær misheppnaðar tölvur, Lísu og Apple III- var „tjúnuð“ 

Apple II, endurbætt útgáfa, þeirra hluti af markaðnum. En því átti að breyta með Macintosh, 

ef hún næði ekki góðum árangri þá væri eins líklegt að Apple hætti að vera leiðandi á þessum 

markaði. Salan á Apple hafi fallið 1983 og gengi hlutabréfa hafi fylgt á eftir, úr 65 dollara á 

bréfið í júní 1983 niðrí 20 dollara í febrúar 1984. Í blaðagreininni segir að til að ná aftur inn á 

markaðinn hafi John Sculley, fyrrum forstjóra Pepsi, verið ráðinn. Það helsta sem vantaði 

uppá hjá Apple var markaðssetning, en þar þótti Sculley vera snillingur. Ólíkt IBM voru Apple 

tilbúnir að taka áhættu og koma fram með nýjungar, IBM voru hins vegar íhaldssamir og 

nýjungar urðu að koma annarstaðar frá. Einnig kemur fram að Steve Wozniak sé kominn 

aftur til fyrirtækisins og taki yfir Apple II deildinni og að Apple II verði seld með mús og nýju 

stýrikerfi. Apple hafði ekki efni á þriðja klúðrinu í röð.111 og markmið Apple var að selja 

50.000 tölvur fyrstu 100 daga frá því að hún var fyrst kynnt 24. janúar 1984. Apple náði hins 

vegar að selja 70.000, og hún varð mest selda nýja einkatölva sögunnar. Hún var 

fyrirferðalítil og auðveld í notkun. Hún hafi 32 bita Motorola örgjörva og kostaði á þessum 

tíma 75.000 kr. (624.743 kr.) útborgun 15.000 og rest á 10 mán.112  

Radíóbúðin kynnti Macintosh tölvuna í verslun sinni. Það er bent á að nýja 

gluggaumhverfið sé svo þægilegt að „Tveir tímar nægja flestum til að læra á Macintosh, - þar 

með hefur þú þá tölvuþekkingu sem þú þarft“. Það þarf enginn að vera sérfræðingur til að 

vinna á Macintosh og fólk þarft ekki að fara á þreytandi námskeið og lesa þykkar bækur. 113 

Macintosh vélin var vinsæl hér á landi, eins og annar staðar í heiminum. Hún var hins vegar 

ekki útbreidd í atvinnulífinu.114 
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4.3.Commodore 

 

Aftur sömu vandamál og með Apple, mjög mikil breidd á vörum Commodore. Tölvur frá þeim 

voru mest notuðu tölvur í viðskiptalífinu í upphafi tölvuvæðingar á Íslandi,115 þær voru líka 

mikið notaðar í skólum og inná heimilum, enda mikið úrval tegunda af tölvum frá 

Commodore Þeir voru leiðandi allt frá upphafi tölvuvæðingarinnar með vel heppnaðar vörur 

frá PET og fram að Amiga. Reynir Hugason flutti inn þriðju PET tölvuna til landsins í febrúar 

1978. 116 Commodore náði forskoti á íslenskum markaði vegna þess að það var hægt að nota 

íslenska stafi.117 

 PET var í upphafi vinsæl tölva í tölvukennslu. Í Þjóðviljanum frá 15.des 1978 er sagt 

frá því að nemendur og kennarar Samvinnuskólans á Bifröst, hafi gefið skólanum 

Commodore PET 2001 með sjónvarpsskermi og möguleika á að tengja í prentara. 118 

Verslunarskóli Íslands keypti 26 Commodore PET tölvur. Verslunarskólinn var fyrsti skólinn 

þar sem hver nemandi hafði tölvu í kennslustund. Borðtölvur höfðu þá aðallega verið 

notaðar af fyrirtækjum og stofnunum. 14 skólar, aðallega mennta og framhaldsskólar, höfðu 

tekið tölvur í notkun til að kenna forritun. Commodore PET var þá mest selda borðtölvan í 

Evrópu, sem og á Íslandi. 119 PET var samt aðallega hugsuð sem tölva fyrir almenning og 

námskeið voru haldinn á vegum fyrirtækis Reynis Hugasonar, Heimilistölvan, þar sem kennt 

var á PET tölvur. „Áhersla var lögð á forrit fyrir heimilisbókhald, kökuuppskriftir, 

jólakortalista, leiki og nám.“120 

Í viðtali við Helgarpóstinn 31.ágúst 1979, sagði Reynir Hugason að almenningur hafi 

verið hræddur við tölvur, þær væru bara fyrir menn í hvítum sloppum. Mjög algengt var að 

fólk talaði um tölvuhræðslu á þessum fyrstu árum, en meira um það síðar. PET kostaði þá 

580.000 gamlar krónur (um 400.000 kr. á núvirði) og blaðamaður Helgarpóstsins spáir því að 
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tölvan verði jafn vinsælt heimilistæki og ísskápar, hann vísar í spádóma um að 

heimilistölvurnar verði 40 miljónir í bandaríkjunum árið 1985. 121 

Ári seinna var svo aftur talað við Reyni, þá var hann kominn í Skipholtið með 

Tölvubúðina. Í sama húsanæði voru tveir salir nýttir í kennslu, fyrir allt að 50 manns í einu. Í 

þessu viðtali talar Reynir minna um tölvurnar og meira um námskeiðin. Á námskeiði fyrir 

krakka á aldrinum 9-14, þar sem kennt var á Atari tölvur, var lært á daginn og leikið sér á 

kvöldin. Boðið var upp á byrjendanámskeið sem var til að taka tölvuhrollinn úr fólki, en kennt 

var á BASIC. Seinna námskeiði hafði verið kennt í tvö og hálft ár og 2000 manns sótt það. 

Þriðja námskeiðið sem Reynir talar um, notendanámskeið, fólst aðallega í að kenna fólki að 

fullnýta tölvuna. Á fullorðinsnámskeiðum var kennt á Commodore tölvur, sem voru ekki bara 

heimilistölvur heldur gátu líka nýst smærri fyrirtækjum og að sögn Reynis keyptu um 50 

fyrirtæki Commodore tölvur hjá honum.122 

Í Morgunblaðinu 17. mars 1982 auglýsti Þór hf. nýja tölvu að gerðinni vic-20. Hún 

bauð upp á lit og tengdist beint í sjónvarp, notaði BASIC, var með 5k minni en bauð upp á 

mikla stækkunarmöguleika.123 Fyrsta tölva Hjálmtýs Hafsteinssonar var VIC-20, að sögn 

keypti hann hana vegna þess að hún var á þeim tíma ódýrasta tölvan á markaðnum.124 Helsti 

gallinn við vic-20 var hvað hún hafði lítið minni. Það var lítið um hugbúnað á diskettum og 

nota þurfti kassettur eða ROM-kubba sem var stungið inn aftan á tölvunni. Það var til nóg 

hugbúnaði og ekki bara leikir heldur hugbúnaður sem gat hjálpað fólki við heimilisstörfin. En 

vic-20 seldist vel á heimsvísu, í janúar 1983 hafði Commodore selt miljón vic-20 tölvur. 125 

Helsta ástæðan fyrir því að vic-20 er ekki betur þekkt í dag er að Commodore 64 kom í sölu í 

september 1982 og tók við af vic-20. Commodore 64 er mest selda tölva allra tíma, seld í yfir 

17 miljón eintaka. 126 

Commodore 64, auglýst til sölu hjá Þór hf. á 14.700 kr. (133.397 kr.), kostaði mánuði 

fyrr 17.870kr. (162.164 kr.) hjá Bókabúð Braga á meðan vic-20 kostaði 8.580 kr. (77.860 kr.) 

og gleðigandur (e.joystick kostaði 659 kr. (5.980 kr.) En fyrir þetta fékkstu tölvu 
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„viðskiptamannsins, nemandans, hinnar hagsýnu húsmóður sem hugsar um 

heimilisbókhaldið - skáksnilling, hljóðfæri, kennara og afar fullkomið leiktæki“127 Ég man eftir 

þessari tölvu sem leikjatölvu, en samt voru fáanleg forrit í teiknimyndagerð (það fyrsta í 

heimilistölvu, Lísa í undralandi), ritvinnslu og áætlunargerð sem var öflugra en VISICALC! 

Hljómborð var fáanlegt svo hægt væri að nota hana sem skemmtara (Music Maker), einnig 

var hægt að forrita á henni í BASIC. Auk þess að vera 64k hafði hún 16 lita grafík, 

sjónvarpstengi og svo voru diskadrif og stýripinnar tengdir í vélina. Í auglýsingunni er það 

tekið sérstaklega fram að Commodore sé einn stærsti tölvuframleiðandinn og því til nóg af 

forritum og engin hætta á að það breytist.  

Það kemur ekki á óvart að Commodore64 var valin heimilistölva ársins, af 

tölvublöðum í Evrópu og Bandaríkjunum, árin 1983 og 1984. Einnig bent á mikið úrval 

jaðartækja og forrita.128 Ekki bara disklingadrif og kassettutæki, heldur líka sniðugir hlutir 

eins og Music Maker. 

  

4.4.Heimilistölvur eða „leikjatölvur“ 

Commodore tölvur voru sannarlega heimilistölvur, en þær voru líka nýttar af atvinnulífinu. 

Því eiga þær ekki heima í þessum kafla. Tölvur sem voru minna, eða jafnvel ekkert notaðar 

nema innan veggja heimilis eða skóla voru nokkrar. Það er samt einkennandi fyrir umræðu 

um þessar vélar, að þær áttu að vera eitthvað meira en bara leiktæki. Einn leikur virðist samt 

vera undanskilin í þessari umræðu og það er skák. Annars hafði umræðan um skák og tölvur 

staðið lengi yfir, allt frá því að tölvurnar komu fram á sjónarsviðið. En mannshugurinn var 

samt ennþá framar tölvunni, þegar kom að taflmennsku í það minnsta. Tölva sem hafði 

sigrað margar aðrar tölvur tapaði fyrir argentínskum stórmeistara.129 Skákáhugi íslenskra 

tölvuáhugamanna hefur verið mikill, svo mikill að það voru haldinn skákmót tölvuforrita.130 

Baldur Hermannsson skrifar grein og ber saman skákforrit í Sinclair Spectrum. Hann leggur 

fyrir 3 forrit þraut en bara eitt þeirra leysir þrautina. Superchess, forritið sem leysti þrautina, 

var það öflugasta. Hin forritin höfðu sína kosti „Tyrkinn“ með skemmtilegt viðmót og Baldri 
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fannst Chessplayer vera fyndið. Annað sem kemur fram í greininni Baldurs er að 

hugbúnaðarþjónusta var í september 1983 ekki komin langt á veg.131 Tölvurnar voru með 

innbyggðan BASIC túlk og því var alls ekki óalgengt að forrit væru slegin inn í tölvuna, beint 

uppúr tölvublöðum.  

 

4.4.1Sinclair 

Sinclair voru þeir fyrstu sem náðu að selja miljón heimilistölvur. 130.000 stykki af ZX80, 

750.000 stykki af ZX81 og 200.000 af spectrum. Ný tölva var framleidd hjá fyrirtækinu á 

fjögra sekúndu fresti og starfsmenn í Bretlandi voru alls 2.000. En auk þess höfðu, á sama 

tíma, verið framleiddar um 600.000 klón-tölvur í Bandaríkjunum. Í apríl 1983 hafði 

Heimilistæki umboð fyrir Sinclair og allar þessar tölvur fengust þar.132 Allar voru þessar tölvur 

einfaldar í hönnun, þær voru tengdar í sjónvarp í gegnum loftnet og kassettutæki tengt við 

þær til að keyra forrit inn.  

Sinclair ZX80, var ófullkomin tölva með 1 K í minni, óþægilegt lyklaborð, ófullkomið 

BASIC, en vegna þess hvað hún var ódýr varð hún fyrsta tölva margra.133 

Sinclair ZX81 var eins og forveri sinn ófullkomin og ekki með mikið minni en var ódýr. 

Í DV þann 16. september 1982 er stutt grein um tölvukynslóðina. Þar er sagt hvernig herbergi 

nútíma unglings er ekki lengur pláss fyrir plaköt af morðingjanum Che Guevara eða af 

tónlistarmönnum. Tölvan er búin að taka yfir herbergið, hún nýtist ekki bara við leik heldur 

líka til að læra stærðfræði eða eðlisfræði. Á mynd sem fylgir þeirri grein er mynd af strák 

með Sinclair ZX81 (forveri Sinclair Spectrum). Hún var ekki eins fullkomin og aðrar vélar á 

markaðnum hafði bara 1k minni. Hægt var að fá auka 16k minni á 1600 kr. Tölvan sjálf var á 

2300 kr. og lítill prentari kostaði 2000 kr. 134  

Sinclair Spectrum hafði eins og fyrirrennarar sínir óþægilegt gúmmílyklaborð. En 

meira minni, sem í fyrstu var 16K eða 48K. Betri grafík, og nú í lit. Allar nauðsynlegar skipanir 

í BASIC, fjölda forrita og leikja, tengimöguleika við prentara og aðrar tölvur. 16k tölvan 
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kostaði 6.544 og 48K kostaði 8.508. Þessi tölva var ein sú vinsælasta í upphafi 

tölvuvæðingarinnar.  

 Blaðamaður NT skoðaði nýja og öflugri tölvu frá Sinclair og lýsti því á mjög líflegan og 

skemmtilegan hátt. „Sinclear QL – Svarti kassi“. Blaðamaðurinn fjallar ítarlega um nýja tölvu 

frá Sinclair, sem Heimilistæki fluttu inn. Samkvæmt þessari grein gátu allir sem keyrðu bíl, 

líka lært að nota tölvur. Ef það standi til að forrita komist menn ekki hjá því að læra á 

tölvuna, annars er oft nóg að læra á forritin. Með þessari tölvu fylgdu fjögur forrit sem búið 

var að íslenska (segir að bara þessi forrit séu þess virði að kaupa tölvuna!). Blaðamaður lenti í 

vandræðum með að láta hana prenta íslenska stafi á Epson RX prentara en það var sökum 

þess að hann hafði forritið í vitlausu diskadrifi. Allir hafi verið tilbúnir til að hjálpa, hvort sem 

það væru forritunarfyrirtæki eða umboðsmenn. Tekið er fram að ekki er hægt að skemma 

tölvur með svona fikti, ekki nema að maður hreinlega brjóti þær. Þessi nýja tölva hafði 128k í 

minni og 48 ROM. 7,5 MHz örgjörva 8/32 68008 Motorola, Intel 8049 sem stýrði lyklaborði 

og hljóði. 512 *256 punkta upplausn með 4 litum og 256x256 með 8 litum. Tölvan tengdist í 

sjónvarp í gegnum UHF (loftnet) eða RGB í skjá. Hún hafði líka netkort, keyrði á QDOS og 

hafði innbyggt SuperBASIC. Þessi tölva kostaði 23.878 kr. QDOS var Sinclair dos-ið og gat 

keyrt nokkur forrit á sama tíma. Í sömu grein er líka að finna skemmtilega lýsingu á hvernig 

módem virkar. „Ef ég ætlaði til dæmis að senda boð frá tölvunni sem þetta er skrifað á 

Sinclair QL í t.d. IBM PC, Ericksson PC eða VAX, þá þarf ég fyrst að ganga úr skugga um að 

stafasettið sé hið sama. Þ.e.a.s. að sætisnúmer t.d. „þ" hjá mér sé hið sama og hjá IBM PC, ef 

svo er ekki þarf samskiptaforrit mitt að umbreyta sætisnúmerinu hjá mér yfir í sætisnúmerið 

hjá þeirri tölvu sem sent er til og svo öfugt þegar að hún sendir aftur til mín, einnig þarf að 

ganga úr skugga um að tölvurnar skilji hvor aðra þegar þær eru að undirbúa sendingu eða 

ljúka henni. Þannig að tölvan sem sent er til viti að hún á von á sendingu og hvenær sendingu 

lauk, hvort fleiri sendingar eru á leiðinni“. Sendihraðinn var 300bps/1200 bps. en gat verið 

mikið hraðari með dýrara tæki.135 Svarti kassinn hafði marga galla og var síðasta tölvan frá 

Sinclair.  
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4.4.2.Atari 

Reynir Hugason hafði umboð fyrir ATARI tölvurnar og seldi þær í Tölvubúðinni. Á sama stað 

voru námskeið á ATARI. Þær voru aðallega leikjatölvur og grafíkin þótti góð. Bæði ATARI 400 

og ATARI 800, notuðu MOS örgjörvann sem var mikið notaður í fyrstu heimilistölvurnar.136 

ATARI 400 hafði 8K í vinnsluminni sem var stækkanlegt í 16K. ATARI 800 hafði betra lyklaborð 

og stækkanlegt minni uppí 48K. ATARI 400 16K kostaði í desember 1983 8.200 kr. (74.412 kr.) 

segulband 3.200 kr. (29.039 kr.), leikir á kassettu 700 kr. (6.352 kr.) og leikir á ROM kubb 

1.500 (13.612 kr.) til 2.000 (18.149 kr.).137 ATARI 800 48K kostaði hinsvegar 17.800 kr. 

(161.528 kr.)138 Í dag hefur ATARI hætt framleiðslu á tölvum og framleiðir tölvuleiki.  

 

4.4.3.BBC 

Í Dagblaðinu Vísi frá 16. september 1982 eru 2 blaðsíður teknar í umfjöllun um tölvur „BBC 

tölvan komin“ greinin byrjar á frekar góðri upptalningu á þeim tölvum sem voru í boði í 

september 1982; Atari, Acorn, Commodore, vic-20, Apple, Pet, Genie, Osborne, Sinclair, 

Nascom, Sharp, Texas Instruments og Hewlet (og) Packard. Í greininni segir að það þurfi  

sérfræðing til að geta komist að því hvaða tölva henti þínu heimili best. Nýja BBC vélin, 

framleidd af Acorn í samstarfi við breska ríkisútvarpið, var seld hjá Japis. Í fyrstu voru 

framleiddar 2 gerðir af vélinni 16k og 32k. Í fyrstu fékk Japis bara 16k tölvuna þar sem Acorn 

annaði ekki eftirspurn. Japis tók samt að sér að stækka vélina eftir pöntun þannig að hún 

náði 32k tölvunni í afköstum. Þá stóð til að hanna lyklaborð með íslenskum stöfum. Það 

fylgdi ekki skjár með, en það var hægt að tengja tölvuna við sjónvarp eða kaupa skjá 

„monotor“, gæði skjásins sem bauð uppá 16 lita grafík voru betri en sjónvarps . Hægt var að 

tengja tölvuna bæði við disklingadrif og segulbandstæki, kostir disklingadrifsins voru samt 

miklir. Þegar þessi grein var skrifuð kostaði BBC 16k tölvan 13.300 kr. (246.022 kr.) auka 

minni 2.500 kr. (46.245 kr.) auka útgjöld vegna jaðartækja t.d. disklingadrifs 10.000 kr. 

(184.979 kr.) 14 tommu skjár 10.000 kr. prentari 10.000 kr. og segulbandstæki 10.000. kr. 

Heildapakkinn hefur þá verið 55.800 kr. (1.032.184 kr.) Að lokum er bent á starfandi klúbba 

eigenda BBC tölva sem hafa það markmið að dreifa hugbúnaði sem víðast og í þeirri viðleitni 

                                                           
136

 Allan, Roy A.: A History of the Personal Computer the People and the Technology. 3.kafli bls.14. 
137

 Dagblaðið Vísir – DV. 5. desember 1982. bls. 317. 
138

 Tíminn. 9. desember. 1983. bls. 5.  



-32- 
 

voru gefin út tímarit útí heimi.139 Ári seinna, haustið 1983 kostaði 32k tölvan 25.698 kr. 

(233.200 kr.) 140 

 Guðni B. Guðnason átti BBC tölvu. Hún nýttist honum í námi, hann skrifaði mjög mikið 

á hana í BASIC. Fyrstu alvöru notin af BBC tölvunni voru að skrifa getraunaforrit sem gat 

tippað 200 raðir. Guðni vann það í samvinnu við annan mann. Þetta var upphafið af 

tölvuvæðingunni hjá íslenskum getraunum. Þeir seldum þeim íslenskum getraunum ákveðna 

lausn, þetta var undanfari þess að menn gátu skilað inn röðum á diskettum. Með þessu kerfi 

var hægt að festa ákveðna leiki og tvímerkja aðra.141  

 

4.4.4.Amstrad 

Haustið 1984 auglýsti, Bókabúð Braga að Amstrad CPC væri loks kominn. Eftir að hafa lesið 

lýsingar á tölvunni í breskum tölvublöðum biðu margir íslenskir tölvuáhugamenn eftir 

tækifæri til að eignast hana, því er orðalagið ekki útí hött. Bókabúð braga hafði til sölu 

Spectravideo, Sinclair Spectrum, Commodore 64 og Electron. Og núna líka Amstrad CPC með 

4mhz örgjörva 64K í minni 27 lita grafík innbyggðu segulbandi og hátölurum, CP/M og dr. 

Logo stýrikerfi sem kostaði bara 19.850 kr. 142 (150.148 kr. í dag). Seinna kom á markaðinn 

128K útgáfa með disklingadrifi, hún kostaði í desember 1985 32.980 kr.(184.397 kr.) þá 

kostaði Amstrad CPC 21.980 kr. (122.894 kr.)143 Amstrad komu sterkir inn á markaðinn, CPC 

hafði marga eiginleika einkatölvu, en var mikið ódýrari. Sinclair QL- svarti kassinn varð undir í 

samkeppni við Amstrad og að lokum keypti Amstrad, Sinclair fyrirtækið. Síðustu tvær 

tölvurnar sem voru seldar undir nafni Sinclair, voru framleiddar af Amstrad.144 

 

4.4.5.Aðrir framleiðendur 

Við heimildaröflun rakst ég á auglýsingar fyrir margar tölvur sem ég kannaðist ekkert við og 

eftir að hafa spurt útí þessar tölvur er nokkuð ljóst að þetta voru tölvur sem náðu ekki mikilli 

útbreiðslu, þótt þær hafi verið auglýstar. Vilhjálmur Þorsteinsson og Guðni B. Guðnason voru 
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sammála um þessi óþekktu tölvumerki hafi verið mikið auglýst, vegna þess að menn hafi 

ætlað sér að komast inn á arðbæran markað. Hér er kosið að minnast rétt aðeins á þær, 

enda eru þær hluti af tölvuflórunni. 

 Kúlulegusalan hf. auglýsir heimilistölvu frá Texas Instruments „Vandaður frágangur, 

skýr mynd, þægilegt lyklaborð og hljómgæði í sérflokki“ á 7950 kall (Var TI ekki hætt 

framleiðslu á heimilistölvum á þessum tíma?)145 Ekki er tekið fram hver undirflokkur þessarar 

vélar né gefnar vísbendingar um slíkt.  

Skrifstofuvélar auglýstu í Morgunblaðinu 8. apríl 1984 bls. 45. Lynx tölvu sem þeir 

segja auðvelt að stækka, eftir því sem fjölskyldan lærir meira á tölvuna. Grunn einingin var 

48K en hægt var að stækka hana í 128K, þá gat hún keyrt CP/M. Grunnútgáfan kostaði 9,890 

kr. lyklaborð, tengi og kennslubók fylgdu auk sýningaforrita.146 Fáar heimildir eru til um 

þennan framleiðanda, hann var breskur og tölvurnar þóttu dýrar miðað við 

samkeppnisaðilana, Sinclair, Oric-1 og Dragon. 147 

Nefna má líka auglýsingu frá Tölvulandi hf. Um 2 tölvur frá Spectravideo sv318 og 

sv328. Í auglýsingunni er talað um nýja stefnu, meiri gæði, meira notagildi og líftíma, allt fyrir 

minni pening. Samkvæmt auglýsingunni keyrðu þessar tölvur á CP/M og MSX-DOS því átti að 

vera nóg til af hugbúnaði á vélarnar. SV 318 32K tölva kostaði 9.425 kr. (84.347 kr.) og SV 328 

80K kostaði 14.275 kr. (127.751 kr.) Þessar tölvur höfðu töluvert framyfir aðrar vélar á 

markaðnum því með CP/M hefur opnast möguleikinn á að nota líka viðskipta hugbúnað á 

vélunum. Í DV 14. desember 1983, auglýsir Hljómdeild Faco 2 tölvur, Spectravideo. SV 318 

32k á 10.800 kr. og 328 48K á 16.800 kr.148 Þessar tölvur voru báðar mikið auglýstar, sv318 

var með áföstum gleðigandi (e. joystick). Spectravideo hafði áður framleitt tölvuleiki, en 

tölvuframleiðslan gekk ekki vel. 149 

Karnabær og Luxor gáfu Háskóla Íslands tölvu af gerðinni Luxor ABC 800, litasjónvarp 

og diskettugeymslu. Tölvunni, sem notaði BASIC, var ætlað að efla kennslu á sviði 

tölvunarfræði. Þarna blandaðist saman myndbandssegulbönd og tölvutækni og það opnaði 
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fyrir nýja möguleika.150 Finnski stígvéla og símaframleiðandinn Nokia var um tíma líka 

tölvuframleiðandi. Finnarnir keyptu sænska ríkisfyrirtækið Luxor í byrjun árs 1984 og urðu 

um leið stærsti tölvuframleiðandi á Norðurlöndunum. Þá voru Luxor tölvur þær mest seldu í 

Svíþjóð.151  

 Oric-1, var bresk tölva sem átti að leika eftir velgengni Sinclair Spectrum. Hún var með 

þægilegra lyklaborð, góðri grafík og allt að 64k. 16K. Hún kostaði 6.850 kr. og 48K kostaði 

8.845 kr. Tölvuland hf. flutti hana inn en hún var líka seld í Bókabúð Braga.152  

Dragon 32k, voru bæði framleiddar 32K og 64K, en grafíkin var léleg og þessi tölva gat 

bara sýnt hástafi. Þessi framleiðandi var þriðji stærsti framleiðandi Bretlands á eftir Sinclair 

og BBC.153 Dragon 32k kostaði í nóvember 1983 9.999 kr. (90.737 kr.) í Bókabúð Braga. Hún 

var eins og fyrstu Sinclair tölvurnar ekki einu sinni með frumstætt hljóðkort og gaf því frá sér 

píp-hljóð. 

  

  

4.5.Tölvusýningin 1985 

Það var stór tölvusýning í Laugardalshöllinni í mars 1985. Þar sem þessi sýning er einmitt í lok 

þess tímabils sem hér er fjallað um þá er gagnlegt að skoða hvað var til sýnis þar. Líklegt er 

að allir þeir sem höfðu eitthvað vægi á tölvumarkaðnum á þessu tíma hafi verið á sýningunni. 

Auglýsing frá félagi tölvunarfræðinema segir frá tölvusýninu í Laugardalshöllinni frá 7. til 10. 

mars á meira en 1100 fermetrar á tveimur hæðum, með nýjungar í vél og hugbúnaði frá 

meira en 100 framleiðendum. Viðskiptakerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, nýr hljóðlaus 

laser-prentari, ferðatölvur, nýjar einkatölvur, nettengingar, setningartölvur, sérhæfður 

tölvubúnaður fyrir hreyfihamlaða, bókhaldskerfi, ritvinnslukerfi reiknilíkön, hönnunarforrit 

(CAD) – samskiptaforrit – kennsluforrit. Mikið af hugbúnaðnum var íslenskur. Örtölvuver, þar 

sem fólk hafði afnot af fjölda tölva var á sýningunni. skákmót og fyrirlestrar. (koma hér með 

útskýringuna á fyrirlestrunum) Einnig kynntu tölvuskólar þjónustu sína.154 Það var fyrirlestur 
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á hverjum dagi um eitthvað ákveðið atriði. á fimmtudeginum voru fyrirlestrar um netkerfi, 

föstudagurinn um tölvur og löggjöf, laugardeginum um íslenska hugbúnaðariðnaðinn og 

sunnudeginum um stöðu tölvufræðslu á Íslandi.155 

Eftir talin fyrirtæki tóku þátt í sýningunni. Og þetta var þeirra framlag. 

 Aco hf. stofnað 1975, framkvæmdastjóri Áki Jónsson, 10 starfsmenn. Aco hf. sýndi 

nýja tölvu, Stride, sem gat þjónað 15 notendum samtímis. Og BOS-viðskiptakerfi á hana. 

Sýndu líka Burrougus b25 smátölvu, Visual skjái, prentara og setningartölvu.  

 Framsýn, tölvuskólinn sem nánar er vikið að seinna kynnir starfsemi sína. Framsýn er 

stofnað 1982, framkvæmdastjóri er Diðrik Einarsson. Starfsmenn alls 19 þar af 15 lausráðnir.  

 Heimilistæki er á tölvusýningunni. Deildarstjóri tölvudeildar var Örn Guðmundsson, 

starfsmenn tölvudeildar voru 12. Heimilistæki sýndu WANG PC einkatölvuna, fyrir 

prentsmiðjur ritvinnslu, áætlanargerð, Plús-bókhaldsbúnaður frá fyrirtækinu Proco og Apple 

Lísa sem var líka uppsett fyrir prent. 

 Kristján Ó. Skagfjörð stofnað 1912, með tölvudeild frá 1975 og 25 manns í vinnu sýndi 

micro-PDP 11/73 tölvu sem gat þjónað 15 notendum í einu, á sýningunni stóð til að hafa 10 

skjái tengda við hana. Fyrirtækið var líka með DEC Rainbow og Professional, grafískan skjá og 

bleksprautuprentara frá Tektronix, einkatölvu frá Ericsson og VAX 1 station.  

 Míkró stofnað 1982, framkvæmdastjóri var Eggert Claessen og 5 starfsmenn, sýndi 

Okimate prentara. Þetta var hitaprentari og því mjög hljóðlátur, einnig sýndi fyrirtækið 

samskiptabúnað fyrir IBM PC. 

 Microtölvan, stofnað 1981, (Haukur Nikulásson er framkvæmdastjóri og það unnu 8 

manns þar). sýndi einkatölvuna Data General/One, sem var bara 5 kg, með LC skjá og IBM 

samræmd. Fyrirtækið sýndi einnig Corona einkatölvu og prentara.  

 Rafreiknir, stofnað 1984, (Lúðvík Friðriksson framkvæmdastjóri þess, 4 starfsmenn). 

Þeirra framlag var Stearns einkatölvuna og hugbúnaður á hana þessi tölva er aðallega þekkt 

fyrir hugbúnað við launaútreikning. 

                                                           
155

 Morgunblaðið. 5. mars 1985. bls. 5. 



-36- 
 

 Reiknistofa Háskóla Íslands stofnuð 1964, (forstöðumaður Páll Jensson, starfsmenn 

15) kynnti starfsemi sína og var beintengt við tölvur Reiknistofnunar í húsnæði Háskólans til 

að sýna virkni SAS tölfræðiforrits. Reiknistofa HÍ kynnti líka nýtt íslenskt röðunarforrit fyrir 

smátölvur sem raða texta í stafrófsröð. 

 Sameind, stofnuð 1976, Eyþór G. Jónsson framkvæmdastjóri, 6 manns sem unnu þar) 

kynntu Zenith Z-150 og hugbúnað fyrir bókhald og tollskýrslugerð, íslenskt ritvinnsluforrit og 

nýja Dragon heimilistölvu. 

 Steríó, stofnað 1978, (Þóroddur Skaptason framkvæmdastjóri, 7 manns unnu þar,) 

sýndi BBC tölvuna og íslenskan hugbúnað fyrir kennslu og rannsóknir. Steríó kynnti líka 

jaðartæki fyrir BBC tölvuna sem nýttist hreyfihömluðum, ásamt nettenginu fyrir BBC vélina.  

 Þór, 1962, (6 manns vinna í tölvudeildinni og Oddur Einarsson stjórnaði henni) kynnti 

Commodore PC 10, hljóðláta einkatölvu, prentara og ferðatölvur frá Epson.  

 Örtölvutækni, 1978, Heimir Sigurðsson framkvæmdastjóri og 15 manns í vinnu,) sýndi 

IBM vél tengda við Hewlett Packard laser og bleksprautu prentara, Symphony kerfi, CAD 

kerfi, ritvinnslu og bókhaldskerfi. Telex tengingu við útlönd og tölvur SKÝRR. 

 Bókabúð Braga, Fjölnir og Bókabúð máls og menningar sýndu tölvublöð. Fjölnir var 

útgefandi Tölvublaðsins. 

 Í örtölvuver sýningarinnar gat fólk skoðað og fiktað í tölvum undir leiðsögn. 156 

 Alls voru starfsmenn þessara fyrirtækja og Reiknistofnunnar 132, greinilega öflugt 

starf hjá tölvufyrirtækjum á þessum tíma. Hér vekur engu að síður mesta athygli hvað það 

eru fáar heimilistölvur á sýningunni, en margar stórtölvur, einkatölvur eða sérhæfður 

búnaður. En ástæðan er sennilegast sú að þátttakendur hafa viljað sýna sitt besta og 

heimilistölvan ekki þótti eins spennandi og t.d. einkatölvan. Þarna er líka kominn gluggi inn í 

það sem var að gerast á þessum tíma í tölvuvæðingunni á Íslandi en bestu dæmin um það 

eru, flatir skjáir og nettengdar tölvur.  
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4.6.Hversu hröð var þá heimilistölvuvæðingin 

 

Elstu tölur um hlutfall heimila sem höfðu heimilistölvur eru frá 1997, fyrir þann tíma verður 

að draga ályktanir útfrá þekktum stærðum. Innflutningstölur eru í tonnum og segja þannig 

bara til um fallþunga þeirra tölva sem fluttar voru inn á þessum tíma. Heimilistölvur voru í 

tollflokknum, 84.53.30 – sem innifelur heilar tölvumiðstöðvar; tölvuvinnsluverk sem hafa að 

geyma reiknibúnað, lógískar einingar og stýrieiningar.  

Á kúrfunni hér fyrir neðan er greinileg aukning á fallþunga innfluttra tölva, ef undan 

er skilið árið 1986. Ástæðan fyrir því er óljós en 1986 var verðbólgu og góðærisár. 157 Þá er 

það spurning með þyngdina Sinclair voru vinsælar tölvur á fyrstu árum áratugarins og þær 

voru léttar. En þá á móti voru líka þungar vélar, eins og Osborne-1 og fleiri vinnutölvur.   

Það er hinsvegar aukning í innflutningi á jaðartækjum eða þau urðu þyngri. Vilhjálmur 

Þorsteinsson benti á að prentarar frá Commmodore, sem voru þungir, hafi verið vinsælir á 

þessum tíma. Gleðigandurinn (e.joystick) var ekki þungt tæki og var orðin stór hluti af öllu 

tölvuleikjaspili. Baldur Hermannsson bendir á hann sem tákn tölvuvæðingarinnar. En þetta er 

þýðing hans. 158  

 

                                                           
157

 Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld. bls. 472. 
158

 Dagblaðið Vísir 16. september 1982 



-38- 
 

 

Vilhjálmur Þorsteinsson benti einnig á að fólk hafi pantað tölvur í gegnum tölvublöð 

áður en þær komu í sölu hér. Jafnvel hafi verið pantaðar vélar sem setja þurfti saman. Hann 

og Guðni B. Guðnason töldu tölvuvæðingu nokkuð hraða hér, fyrst í heimilistölvum svo 

seinna einkatölvur. Hjálmtýr Hafsteinsson telur líka að tölvuvæðing á Íslandi hafi verið 

nokkuð hröð, enda Íslendingar nýjungagjarnir.159  

Að sögn tölvusala jókst salan á tölvum, þó svo að ekki væri hægt að tala um að á 

Íslandi væri æði. Tölvur höfðu þá náð nokkrum vinsældum bæði í Evrópu og Ameríku. 

Tölvusalar töluðu líka um að kaupendur yrðu alltaf yngri, jafnvel svo ungir sem 

grunnskólanemar og þeir hafi þá nýtt tölvuna í tengslum við nám sitt. 160  

Í viðtali við Helga Örn Viggósson, ritstjóra Tölvublaðsins segir hann heimilin hafi verið 

að eignast nýjan guð, tölvan var búinn að ýta bænakverinu út af heimilinu. Hann segir að 

tölvur hafi ekki þótt eins spennandi og þær þóttu árið 1980, það kom ekkert á óvart lengur. 

Áhugi á tölvum var þó engu að síður vaxandi á Íslandi, þær vöru aðallega notaðar utan 
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heimilis, en inn á heimilum til að leika sér með. Hann taldi að heimilistölvur væru um 4.000 á 

landinu, haustið 1983, en spáð 30-40% aukningu eftir jól. 161 

Vitað er að 160 kennarar höfðu keypt tölvur í gegnum ríkið 1985. 162 Gunnar 

Ingimundarson sagði 650-700 tölvur sem keyrðu á DOS hafa selst á Íslandi árið 1984 (um 70% 

með hörðum diski) en spáði mikilli aukningu, í sölu á tölvum, að tölvurnar fari yfir 1000 ári 

seinna. 163 

Það væri svosem hægt að stoppa hér og segja heimilistölvur voru um það bil 8.000 

(4.000x1.42) í lok árs 1985, ef við gerum ráð fyrir 40% aukningu á ári og einkatölvurnar yfir 

1.000. Eins og hefur komið fram áður þá höfðu 20% heimila í Bandaríkjunum aðgang að tölvu 

árið 1985. Guðni B. Gunnarsson taldi ekki ólíklegt að það hafi verið svipað hér. Almenn 

skoðun er að tölvuvæðingin á Íslandi hafi verið nokkuð hröð þó ekki allir sammála því. 

Oddur Benediktsson sagði að tölvuvæðingin inn á heimilum hafi verið hægari en 

menn hafi talið í upphafi. Samt áttu nokkuð margir smátölvur (heimilistölvur), sem gaman 

gat verið að leika sér á. Talið er að árið 1983 hafi 10% heimila í Bretlandi verið með 

heimilistölvu en Oddur taldi að þróunin hafi verið hægari hér á landi. Hann spáir því að 

breytingin verði fyrst með tölvum sem hann lýsir eins og margmiðlunartölvunum (5. 

kynslóð).164 Grein í Frjálsri verslun, frá 1. mars.1983 segir „Ísland ásamt flestum, ef ekki 

öllum, löndum Vestur Evrópu, hefur ekki enn nýtt sér mirkó-tölvuna nema í mjög litlum 

mæli. Þó eru sennilega hlutfallslega margar míkrótölvur í notkun á Íslandi í samanburði við 

t.d. Danmörku, en þar eru aðeins 15.00 slíkar vélar í notkun á skrifstofum“.165 Í greininni er 

því spáð að það breytist ekki fyrr en tölvukynslóðin verði komin í stjórnunarstöður. Af þessu 

að dæma má sjá að tölvuvæðingin var ekki sérlega hröð á Íslandi. Þessar greinar eru á skjön 

við tilfinningu manna á hraða tölvuvæðingarinnar, sem hafi verið nokkur. 

En hvað var annars gert við allar þessar tölvur „Önnur hver einkatölva stendur 

ónotuð“ segir frá grein í Fréttabréfi verkfræðingafélagsins. Þar kemur fram að helmingur 

allra einkatölva sem fyrirtæki hafi til umráða í Svíþjóð liggi ónotaðar. Stig Holmberg, sænskur 
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tölvuráðgjafi, byggir þar samt frekar á tilfinningu en rannsóknum. Hann telur ástæðuna of 

hraða tölvuvæðingu og að áhugasamir seljendur selji meira en kaupendur þurfa. Hann spáði 

því að þegar heimili myndu tölvuvæðast myndi það sama gerast.166 Umfjöllum um of hraða 

tölvuvæðingu er svo haldið áfram. í Tímanum „margt fólk yrði fyrir miklum vonbrigðum á 

næstu árum“ frá 5. janúar 1984 er spurt, hvernig ástandið var á Íslandi. Talað um hvernig 

„Nýungagirni og óhófleg tækjakaup eru einkenni á íslendingum, enda oftrúin á, getu 

tækninnar og skefjalaus fjárfesting í framförum, sem svo eru kallaðar þegar dellumkararnir 

eru að steypa sér í skuldir og fjármagna óþarfa.“167 Íslendingar ættu að hugsa sig betur um, 

áður en þeir lögðu of mikið traust á tölvurnar, sem blaðamaður kallar hin nýju trúarbrögð. Á 

þessum tíma hafði Landsamband iðnaðarmanna stofnað tölvuráðgjöf og bent á að ríki og 

sveitarfélög ættu að kaupa innlendan varning þegar þau mögulega gætu og bara erlendan 

þegar ekki væri hægt að fá íslenska vöru. Björn Friðfinnsson formaður Sambands íslenskra 

sveitarfélaga sagði í því samhengi „Sveitarfélögin hafa hér veigamiklu hlutverki að gegna. 

Bæði geta þau greitt fyrir uppbyggingu nýrra fyrirtækja og eins geta þau styrkt starfandi 

fyrirtæki í landinu með því að beina innkaupum sínum til þeirra í stað innflutnings á 

fjárfestingar- og rekstrarvörum. Sveitarfélögin ættu að mynda sér þá verklagsreglu að leita 

aldrei eftir innkaupum erlendis frá, nema innkaup frá innlendum framleiðendum væru 

útilokuð“. 168 Það er augljóst að hugmyndin var að styrkja innlendan tölvuiðnað líka.  

Það er líklegt að heimilistölvur, þá á ég líka við einkatölvur, hafi verið orðnar nokkuð 

margar í lok árs 1985. Það sést best á þeim fjölda námsskeiða sem tölvuskólar buðu uppá, 

það verður meira fjallað um þá seinna. Líka á þeim fjölda auglýsinga sem birtust í blöðunum 

þá þessum tíma. Bæði á notuðum og nýjum tölvum. 

 

5.Tölvuiðnaður á Íslandi í upphafi níunda áratugarins 

 

Innflutningstollar á tölvubúnaði í atvinnuskyni voru felldir niður í upphafi árs 1984. Einungis 

7% innflutningsgjald, söluskattur var ekki felldur niður. Það var enn tollur á leikjatölvum og 
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tölvum til heimilisnota. Ári áður hafði verið felldur niður tollur á innfluttar tölvur sem voru 

notaðar í samkeppnisiðnaði við erlenda aðila. 169 Við þessa breytingu kom mikill sölukippur á 

dýrari tölvur, sem voru notaðar af fyrirtækjum.170 

Jóhann P. Malmquist, prófessor í tölvunarfræði og ráðgjafi í tölvumálum Fjárlaga og 

Hagsýslustofnun sagði að líkja mætti einkatölvuvæðingu ríkisins við það sem gerðist hjá 

stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum. Starfsmenn fengu einkatölvur til að leysa eigin vandamál, 

því að tölvudeildirnar höfðu of mikið að gera, það gæti tekið 4-5 ár fyrir starfsmenn að fá 

tölvudeildina til að leysa verkefnið. Á þessum tímapunkti átti ríkið um 300 tölvur, allar 

keyptar eftir útboð á skömmum tíma. Hugbúnaðurinn var í flestum tilvikum erlendur en 

aðlagaður að íslenskum aðstæðum. Þessi breyting, að starfsmenn fengu sínar einkatölvur 

létti á tölvudeildum og stóru dýru tölvunum. Næsta skref var að starfsmenn gætu tengst 

með sínum einkatölvum, stóru tölvunum. Jóhann taldi að tengingar hjá ríkinu yrðu ekki 

vandamál, ólíkt því sem gerðist í Bandaríkjunum, sökum þess að um samræmd kaup hafi 

verið að ræða.171 

 Þær tölvur sem ríkið keypti í umræddum útboðum, sem á sínum tíma vöktu mikla 

athygli, voru IBM PC, IBM PC/XT IBM PC/AT, frá Skrifstofuvélum. Einnig voru keyptar Atlantis. 

IBM PC samhæfðar íslenskar tölvur. Og Apple IIe, Apple IIc og Macintosh frá Radíóbúðinni.172 

 Til að þjónusta notendur á þessum tölvum  var skrifaður íslenskur hugbúnaðar, þýdd 

forrit reyndust ekki alltaf vel.173 Í viðtali Morgunblaðsins 1. maí 1983 við Vilhjálm 

Þorsteinsson, þá 17 ára gamlan, kemur fram að hann hafði skrifað viðskiptaforrit sem var í 

notkun hjá tæplega 100 fyrirtækjum. Á þessum tíma voru samt fá íslensk forrit í boði fyrir 

almenning. Tölvublaðið hafði efnt til forritunarsamkeppni og taldi Vilhjálmur að það gæti eflt 

Íslenska forritara. Hvað tölvuvæðingu varðar talar Vilhjálmur um að tölvurnar hafi orðið 

öflugri, 16k minni þótti mikið en að tölvur með 64k af vinnsluminni, séu ekki óalgengar í 

upphafi árs 1983. Hann spáði því jafnframt að verð á tölvum ætti ekki eftir að lækka mikið. 

En að jaðartæki kæmu til með að lækka og verða auðveldari í notkun. Að í framtíðinni yrðu til 

vélmenni, stjórnað með venjulegri heimilistölvu. Því til stuðnings benti hann á að í 
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Bandaríkjunum hafi slíkt vélmenni þegar verið kominn á markað. Vilhjálmur taldi einnig að 

aukahlutir og það sem fylgi tölvum ættu eftir að þróast mikið og rata inn á flest heimili. Líkt 

og sjónvarpið átti tölvan og það sem henni fylgdi eftir að verða hversdagslegur hlutur. 

Breytingar vegna tölvuvæðingarinnar, taldi hann af hinu góða. Þótt að fólk gæti fengið 

upplýsingar í læknisfræði og lögfræði í gegnum símkerfið úr gagnabönkum kæmi ekkert í 

stað þess mannlega, þannig ættu tölvur aldrei eftir að verða eins góðar að greina veikindi og 

læknar. Vilhjálmur tekur fram að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af auknu atvinnuleysi, það 

þurfi fólk til að vinna við tölvurnar og það eina sem kom til með að gerast var aukin skilvirkni 

og afköst.174 Vilhjálmur stofnaði ásamt Erni Karlssyni tölvunarfræðingi, sem árið 1985 var í 

masters námi í Bandaríkjunum, fyrirtækið Artek þann 2. ágúst 1985. Markmiðið var að þróa 

og selja kerfishugbúnað. 175 Hugbúnaðarfyrirtæki sem ætluðu sér að sækja á erlendan 

markað þurftu fjármagn, kunnáttu og frumleika. Eftir að hafa fengið 4 miljónir frá Frumkvæði 

ehf. stefndu þeir á Bandaríkin með Ada-þýðara, þróun á honum hafði byrjað hjá Íslensku 

forritaþróuninni hf. 176 Ada forritunarmálið náði ekki sömu vinsældum og talið var í fyrstu. 

Artek gekk því ekki fullkomlega upp, en var að lokum selt til bandarísks fyrirtækis og enginn 

tapaði á ævintýrinu.177 Örn Karlsson skrifaði ritvinnsluforritið Ritþór á Commodre.178 

 Pál Jensson forstöðumaður Reiknistofnunnar Háskóla Íslands. sagði í viðtali við 

Þjóðviljann 17. október 1985 að Íslendingum gæfist nú tækifæri á að flytja út hugverk, en á 

söguöld hafi Íslendingar einmitt flutt út kvæði. Skilyrði fyrir tölvuiðnað þóttu góð á Íslandi, 

enda skipti staðsetning ekki öllu. Tölvuvæðingin var engin bóla, tölvur lækki í verði og urðu 

fullkomnari, verði fyrir rest sjálfsagður hlutur á hverju heimili. Fyrst þurfi að auka tölvulæsi 

fólks og það var best gert í gegnum skólakerfið. Hann spáði því að nýsköpun yrði ekki í 

fiskveiðum eða landbúnaði og stóriðja of orkufrek, tækifærin lágu í tækniiðnaði, þetta er 

draumur framsýnna manna, að Ísland hætti hráefnaframleiðslu og hanni þannig meiri 

verðmæti. Hugarflug mannsins í raun það sem takmarki möguleika tölvunnar. Hann spáði því 

að hugbúnaðariðnaðurinn kæmi til með að stækka um 40% á ári. Þjóðir allt í kringum okkur 

unnu markvisst í því að koma upp iðnaði í kringum tölvur og hugbúnað. Páll sagði framleiðslu 

á vélbúnaði ekki langt á veg komna. En tók dæmi af íslenskum sjómanni á leið til 
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Bandaríkjanna að selja tölvubúnað í bandarískt frystihús, en flestar tölvur sem voru fluttar 

inn til íslands komu frá Bandaríkjunum. Rafeindaiðnaðurinn, eins og hann kallaði hann, átti 

bjarta framtíð. Í viðtalinu víkur hann næst að hugbúnaðargerð fyrir heimilistölvur. Hundruð 

Íslendinga störfuðu við hugbúnaðargerð, flestir samt hjá tölvumiðstöðum og tölvudeildum. 

Framleiðsla á nýjum hugbúnaði var hjá litlum fyrirtækjum en engar opinberar tölur voru til 

um fjölda starfsmanna. Hugbúnaðargerð vaxandi atvinnugrein og hann taldi að þúsundir 

kæmu til með að vinna í hugbúnaði, ýmist við að þjónusta notendur eða að skrifa nýjan 

hugbúnað, þegar kæmi fram á tíunda áratuginn. Aftur tugþúsundir um aldamót hafi atvinnu 

af hugbúnaðargerð. Því væri nauðsynlegt að efla kennslu og auka þekkingu. Helstu gallarnir, 

að hans mati, í íslenskri hugbúnaðarframleiðslu var smæð fyrirtækjanna. Svo að 

hugbúnaðargeirinn gæti náð fótfestu varð að viðhalda jákvæðu viðhorf til tækninnar, bjóða 

upp á meiri menntunarmöguleika og efla rannsóknir. 179 Það var eftir miklu að sækjast, þá 

eins og í dag. Starfsmenn í hugbúnaðargerð höfðu oft háskólamenntun og voru því 

verðmætir. Gjaldeyristekjurnar urðu til á skrifstofu en ekki í verksmiðju, engu eitt og ekkert 

eyðilagt.180 

 Í grein Gunnars Ingimundarsonar „Hugbúnaðarþróun fyrir íslenskar einkatölvur“ í 

Tölvumál. 9. árgangur 1984 8. tölublað. Talar hann um að áður en IBM PC vélin kom á 

markað ríkti mikil óvissa um hvaða stýrikerfi kæmi til með að ná mestri útbreiðslu og verða 

ofan á, CP/M eða jafnvel UNIX . Eftir IBM PC koma varla vélar á markaðinn nema þær keyri á 

MS-DOS. 181 Styrkleiki IBM á þessum markaði greiddi leið lítilla fyrirtækja í hugbúnaðargerð, 

allt var staðlað af IBM. Íslenskt atvinnulíf notaði frekar einkatölvur en stórar og dýrar vélar 

vegna smæðar. Helsti ókosturinn við MS-DOS var að geta bara keyrt eitt forrit í einu. Með 

tölvuiðnaði á Íslandi verði aðallega „samsetningariðnaður“, bendir réttilega á að það þurfi 

ekki að vera slæmt. Loka hönnunin var hið raunverulega verðmæti.182 Íslendingar settu 

einmitt saman PC samhæfða tölvu, það voru fluttir inn íhlutir og hún skrúfuð saman, Atlantis 

Tölvur. Hugbúnaðargerð á Íslandi átti sér nokkra sögu í formi staðlaðs hugbúnaðar fyrir 

einkatölvur m.a. í fjárhalds-, viðskiptamanna-, birgða-, sölu- og launabókhaldi. Gunnar sagði 

gamlar vélar sem keyrðu bara á CP/M hafi ekki náð að festa sig í sessi hér, þar sem það 
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vantaði íslenskan hugbúnað. Það sem var komið á CP/M hafi verið auðvelt að flytja yfir á MS-

DOS.183 Íslensk hugbúnaðarfyrirtæki voru 6 á þessum tíma, 1984, komin mislangt. Þau 

einbeittu sér helst að bókhaldskerfum. Hann talar um að það sé mikilvægt að þessi 

hugbúnaðarfyrirtæki sérhæfi sig, en að á Íslandi sé hægt að komast upp með að hafa minni 

og ódýrari kerfi en þau erlendu sem sett voru upp hér á landi. Ekkert hugbúnaðarfyrirtækin 

hafði að náð upp í kostnað á þróun á sínum kerfum og að markaðurinn hér hafi verið of lítill 

og því mikilvægt að horfa lengra fram á vegin. Gunnar taldi jafnframt mikilvæg að mennta 

fólk í markaðsfræðum og lagði til að viðskipta og tölvudeild Háskóla Íslands tækju höndum 

saman í þessum efnum til að mennta fólk á þessu sviði. 184  

Í lok tímabilsins voru störf tengd tölvum að fjölga. Á Íslandi störfuðu nokkur hundruð 

manns við hugbúnaðargerð, 30 fyrirtæki með um 10 starfsmenn hvert. Í öðrum fyrirtækjum 

voru sérstakar tölvudeildir. Margir starfsmenn líka hjá SKÝRR og Reiknistofnun bankanna, allt 

að því hundrað manns við gagnavinnslu og hugbúnaðargerð.185 

 

5.1. Tölvuskólar og tölvunámskeið 

Hvort það hafi verið samstarf á milli deilda Háskólans til að útskrifa tölvusölumenn skal ósagt 

látið, en kennsla í tölvunarfræði við stærðfræðiskor Háskóla Íslands hófst haustið 1976.186 

 Til að auka tölvulæsi varð að koma tölvum í yngri bekki skólanna, árið 1982 voru 

tölvur komnar í framhaldsskólana en nánast engar í grunnskóla. Vandamálið þá var að „Fyrst 

þarf að kenna kennurunum“.187 Til að ná tölvuhrollinum úr þeim 2500 kennurum á 

grunnskóla stigi bauð Kennaraháskólinn upp á tölvunámsskeið og til stóð að gera þau að 

skyldunámi fyrir kennaranema á síðasta ári og nemendur í uppeldis og kennslufræði við 

Háskóla Íslands. Mikilvægt var að aðlaga verði tölvuna að íslenskum aðstæðum tölvan 

menningarfyrirbrigði.188 
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En fyrir þá sem fengu enga tölvufræðslu í skólum landsins, þá voru nokkrir tölvuskólar 

starfandi á landinu. Guðni B. Guðnason kenndi BASIC í námsflokkum Reykjavíkur. Að hans 

sögn voru námsskeiðin vel sótt og fólk á öllum aldri og úr öllum stéttum. Sá elsti var 72 ára 

en einnig sótti fertug kona með 12 ára gamlan son sinn námskeiðið, hann er 

tölvunarfræðingur í dag (Bjarni Þorsteinsson).189 Vilhjálmur Þorsteinsson hafði sömu sögu að 

segja, hann kenndi við Tölvuskólann, þar voru námskeið þétt setinn, tveir á hverja tölvu.190 

En hann benti á að, fyrir þá sem vildu læra forritun væri betra að verða sér út um tölvu og 

fikta sig áfram en námskeið á ákveðin forrit væru gagnlegri.191 Fyrsta íslenska kennslu bókin í 

BASIC, BASIC, eftir Höllu Björgu Baldursdóttur, stærðfræðing tölvunarfræðing og MBA, bókin 

kom út 1979 og var kennd í Tölvuskólanum og menntaskólum. 192 Önnur íslensk bók um 

tölvur kom út 1983, Hvað er tölva, eftir Gunnar M. Hansson, forstjóra IBM á Íslandi, hún var 

auglýst sem raunhæft meðal gegn tölvuhræðslunni. 193 Fyrstu námskeið Reynis Hugasonar 

voru helst hugsuð til að menn teldu sig ráða við nýja tækni.194 Hann stofnaði Heimilistölvuna 

árið 1979 og kenndi á þremur árum 3500 manns. Margir af nemendum hans keyptu tölvur.  

Í Dagblaðinu Vísi frá 16. september 1982 var sagt frá námskeiði sem stjórnunarfélagið 

hélt, það kostaði 1700 kr. Stjórnunarfélagið var annar tölvuskólinn á landinu, á eftir Reyni. 

Helsta markmið námskeiðsins var að kynna fyrir byrjendum möguleika tölvunnar og þannig 

um leið að losa fólk við hræðslu við nýju tækin. Flestir þátttakendur þess voru miðaldra 

karlar.195 Hvort að það hafi verið vegna þess að félagar í félaginu fengu afslátt eða hvort 

hvítir miðaldra karlar hafi meiri tölvuáhuga, er ómögulegt að segja. 

Skólarnir voru fleiri og grein í Dagblaðinu Vísi - DV frá 19. febrúar 1985. „Tíðarandinn 

er tölvur“. Í Reykjavík voru 3 tölvuskólar, fyrir tilviljun eru allir staðsettir nálægt hver öðrum í 

Síðumúla. Nóg er að gera í öllum skólunum og nemendur áhugasamir. Tölvufræðslan þar 

sem Dr. Kristján Ingvarsson verkfræðingur var skólastjóri. Kristján lýsti fyrirkomulagi á 

byrjendanámskeiði skólans, það var 4 kvöld, þrjár klukkustundir í senn og kostaði 3600 kr. 

Þann hálfa mánuð sem námskeiðið stóð yfir gátu nemendur komið í skólann og unnið á 
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tölvurnar þar, innifalið í námskeiðinu. Fyrst var almenn kynning á tölvum, næsta kvöld var 

nemendum sýnt hvernig tölvur eru látnar vinna (mataðar) þar sem nemendur fá nasasjón af 

BASIC, þriðja kvöldið var farið í ritvinnslu og það fjórða töflureikna. Skólinn bauð líka upp á 

framhaldsnámsskeið og sérstök námskeið fyrir, verkfræðinga, lækna og kennara námskeið á 

heimilistölvur og fyrir unglinga. 196 

 Diðrik Einarsson var framkvæmdastjóri tölvuskólans Framsýn. Hann sagði 

endurmenntun vera að aukast með meiri tækni. Grunnnámskeið eru bæði á kvöldin og á 

daginn, fjórir dagar ef það er tekið á daginn, en sex skipti á kvöldnámsskeiði, bæði námsskeið 

standa í hálfan mánuð og kosta 4500 kr. Í enda námsskeiðs var veitt viðurkenningarskjal. 

Farið var í ritvinnslu, BASIC, upplýsingaskrár og fleira. Diðrik sagði nóg að gera og alls bauð 

skólinn upp á 40 námsskeið. Mikill áhugi var fyrir unglinganámsskeiðum þar sem unglingarnir 

vilja hafa aksjón. Blaðamaður spyr hvort heimilistölvur séu ekki enn ein gerviþörfin. Eiríkur 

Þorbjörnsson svarar því „Staðreyndin er oft sú að heimilistölvurnar eru notaðar á heimilum 

fyrstu þrjá mánuðina í að spila tölvuleiki. Eftir það fer áhuginn að dvína og eftir 5 mánuði er 

tölvan komin upp í skáp. Það er ekki fyrr en krakkarnir á heimilinu fara að hafa áhuga á að 

gera eitthvað sjálf á tölvuna að hún er tekin niður úr skáp aftur. Þau geta búið til ýmis forrit 

svo sem yfir plötusafnið eða í sambandi við stærðfræðina í skólanum. Þó svo að krakkarnir 

séu einungis í tölvuleikjum er það staðreynd að það skerpir hugann og eykur viðbragðsflýti 

þeirra“.197 

 Friðrik Sigurðsson hjá Stjórnunarfélaginu taldi of mikið gert úr grunnnámsskeiðum. 

Það væri mikilvægt að fólk lærði á þau forrit sem það noti og þá helst í vinnu, enda var það 

stefna skólans að sinna atvinnulífinu. Það var samt haldið grunnnámsskeið hjá þeim og það 

kostar 4500 krónur. 198 

Fyrir utan þessi grunnnámsskeið buðu skólarnir upp á tölvuleigu199 og ótrúlegan 

fjölda námskeiða; Námskeið í ákveðnum forritum s.s. Word, Multiplan,200 Symphony frá 

Lotus (1.2.3),201 dBase II, Word, Framework, IFPS, AppleWorks , Easywriter II og Word Star.202 
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 Dagblaðið Vísir -DV 19. febrúar 1985. bls.14-15. 
197

 Dagblaðið Vísir – DV. 19. febrúar 1985. bls.14-15. 
198

 Dagblaðið Vísir – DV. 19. febrúar 1985. bls.14-15. 
199

 Morgunblaðið. 11. nóvember 1983. 
200

 Morgunblaðið. 28. október 1984. bls. 67. 
201

 Morgunblaðið. 13.janúar 1985. bls. 23. 
202

 Dagblaðið Vísir –DV. 12. janúar 1985.   
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Námskeið í stýrikerfum einkatölva. Vegna mikillar sölu á einkatölvum sem flestar notuðu MS-

DOS.203 Námskeið í BASIC forritun.204 Unglinganámskeið, þar sem unglingar komu með sínar 

eigin heimilistölvur, en námskeiðshaldari skaffaði sjónvörp og önnur jaðartæki.205 

Námskeiðin voru mikið fleiri og skólarnir voru líka fleiri, ef útí það er farið. 

Námskeiðin voru jafnvel auglýst sem góð jólagjöf og afláttur á þeim fyrir þá sem keyptu nýja 

tölvu. 206 Hlutverk tölvuskólanna var fyrst og fremst að kynni tölvur fyrir fólki, að ná úr því 

tölvuhræðslunni. En eins og hefur komið áður fram voru þeir vinsælir og opnuðu þannig á 

tölvulæsi þeirra sem nenntu ekki, eða vildu ekki grúska í tölvumálum. 

  

 

6.Niðurstöður 

 

Frá því að fyrstu heimilistölvurnar voru kynntar til sögunnar árið 1977 og áður en menn gátu 

rifist um Mac eða Windows þurfti ýmislegt að gerast. Það voru margir framleiðendur og 

flestir höfðu sín sérkenni. Með innkomu IBM PC og IBM PC samhæfðra véla opnaðist 

möguleiki fyrir hugbúnaðarframleiðendur til að komast inn á stóran markað, þeir voru ekki 

háðir einum tölvuframleiðanda. Eitt af megin atriðum tölvumarkaðarins í upphafi var einmitt 

að fólk vildi vera pottþétt á að fá nóg af hugbúnaði á tölvurnar. Hvort sem það voru dýr 

vinnutæki eða heimilistölvur, hræðslan við að sitja uppi með tölvu sem fengist ekki 

hugbúnaður á var raunveruleg, þótt það væri hægt að slá inn forrit á BASIC. En vegna þess 

hvað IBM PC tölvurnar voru dýrar í upphafi keypti fólk ódýrari heimilistölvur. Þar var um 

margt að velja t.d. Commodore64 og Sinclair,en þær voru þekktustu heimilistölvurnar. 

Sinclair voru mjög takmarkaðar vélar, en vegna þess hversu ódýrar þær voru seldust þær 

mikið. Aðrir vildu tölvur sem buðu upp á meiri möguleika og keyptu þá dýrari heimilistölvur, 

eins og BBC eða Commodore64 sem hafði upp á mikið að bjóða, t.d. ritvinnslu á íslensku. 

Framleiðendur þessara heimilistölva reyndu svo með tímanum að líkjast dýrari vinnuvélum. 

                                                           
203
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204
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205
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206

 Morgunblaðið. 20. desember 1983. bls. 17. 



-48- 
 

Á meðan lækkaði verðið á PC samhæfðum tölvum og það komu á markað sérhæfðari 

leikjatölvur. Þetta varð til þess að heimilistölvurnar hurfu og PC samhæfðar tölvur urðu að 

heimilistölvum. Annað sem hafði líka áhrif á að gömlu heimilistölvurnar viku fyrir 

einkatölvum var hugbúnaðurinn en hann er lykillinn að tölvuvæðingunni ekki vélbúnaðurinn. 

Vegna þess að Commodore, Atari,og önnur heimilistölvukerfi voru lokaðir heimar þá var 

minna úrval af hugbúnaði. Jafnvel var hætta á að með uppfærslu á vélbúnaði gæti 

hugbúnaðurinn ekki virkað lengur. Þannig enduðum við með einn hugbúnaðarrisa, Microsoft. 

 Af öllum þeim fjölda af tölvunámskeiðum og auglýsingum á tölvum, bæði notuðum og 

nýjum er það alveg ljóst, að tölvuvæðingin á íslenskum heimilum var nokkuð hröð. Tölvurnar 

voru aðallega notaðar sem leiktæki en ekki til að halda utan um uppskriftir eða jólakortalista. 

Það er athyglisvert í sambandi við upphafsár tölvunnar á Íslandi að rótgróin fyrirtæki 

byrjuðu að selja tölvur. Þór sem hafði umboð fyrir Commodore var stofnað 1962 og Kristján 

Ó. Skagfjörð, sem flutti inn DEC, var stofnað 1912.  Bókabúð Braga var líka einn áhrifamesti 

tölvukaupmaðurinn, en ekki nóg með að hann seldi tölvurnar, þá fengust helstu tölvublöðin 

hjá honum líka. Þór hf. er enn að selja tölvubúnað. Byltingin sem hefur orðið í samfélaginu 

vegna tilkomu tölvunnar á sér enga hliðstæðu. Tölvur umlykja okkur í dag og þær eru 

notaðar á stöðum sem margir vita ekki einu sinni af. Þótt að við séum ekki með vélmenni 

sem stjórna heimilinu, eða tölvur sem baða börnin. Þess vegna kemur á óvart hversu fáar 

heimildir eru til um tölvusögu Íslands, þær liggja helst í tímaritum og fólkinu sem voru 

þátttakendur í tölvubyltingunni. Þetta tímabil er mjög áhugavert í þessu samhengi, en á 

tímabilinu breytast tölvur úr galdratækjum sem eru bara ætlaðar körlum í hvítum sloppum í 

heimilistæki sem almenningur getur eignast. 
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