
Datorer är en del av vår vardag. Vi använder 
dem inte bara till forskning och utbildning 
utan också till allt från att boka tågbiljetter 
och göra bankärenden till att få tillgång 
till nyheter och underhållning. Kort och 
gott har datorer blivit en så viktig och 
tongivande del av vårt samhälle och dagliga 
tillvaro att det är svårt att föreställa sig ett 
liv utan dem. Men det har inte alltid varit 
så. Vårt moderna beroende av datorer har 
utvecklats över tid. Långsamt har de gått 
från att vara egendomliga och skrämmande 
elektroniska hjärnor som fyller hela rum till 
att bli välvilliga små elektroniska apparater 
som står på våra skrivbord. Eller till och 
med ännu mindre apparater som vi kan bära 
med oss som böcker. 

I den här utställningen har vi försökt 
åskådliggöra några av stegen i denna 
utveckling. Utställningen anordnas i 
samarbete mellan Museum Gustavianum 
och Datorföreningen Update. Vi ställer ut 
några av guldkornen ur en samling gamla 
datorer, vilken tas om hand av Update här 
vid Uppsala universitet.

Computers are a part of our everyday. 

Tre ton minidatorer
Three Tons of Minicomputers

TRE TON MINIDATORER    THREE TONS OF MINICOMPUTERS

Not only do we use them for research and 
education but also for everything from 
booking train tickets, to banking and to 
getting news and entertainment. Simply 
stated, computers have become such an 
important and formative part of our society 
and daily lives that it would be difficult to 
imagine life without them. However, this 
was not always so. Our modern dependency 
upon computers has developed over time. 
They have slowly gone from being curious 
and frightening electronic brains that fill 
a whole room, to benign small electronic 
devices that sit on our desks. Or even 
smaller portable devices that we carry with 
us like books.

In this exhibition we have tried to show 
some of the steps that have taken place 
in this development. This exhibition is a 
cooperative effort between the Museum 
Gustavianum and the Update Computer 
Club. We have displayed some of the 
highlights from a collection of vintage 
computers that are in the care of Update 
here at Uppsala University.

Minidator: Vid en tidpunkt när en 
enda dator fyllde hela rum, hade 
minidatorerna samma komponenter 
men var inte större än kylskåp.

Minidatorindustrin tog sin början 1959 
efter att Digital Equipment Corporation 
introducerade PDP-1 för 840 000 
kronor, ett oerhört lågt pris för en 
dator på den tiden.

Minicomputer: In a time when a single
computer filled an entire room, 
minicomputers had all of the same 
components but were only the size of 
a refrigerator.

The minicomputer industry was 
launched in 1959 after Digital 
Equipment Corporation introduced 
its PDP-1 for 840 000 Kronor, an 
unheard-of low price for a computer 
in those days.


