Fortfarande finns support att få på GEODOS såväl hårdvara som
mjukvara. Men från i år i begränsad omfattning. Men fortfarande
byggs många vägar och broar med hjälp av Geodos

GEODOS 30 år 2016
Ja det var 1986 som GEODOS föddes. Men det fanns en drivkraft
i min skalle sedan 1959 att förverkliga en dröm om
beräkningsmöjligheter i fält. 1959 var det år då jag blev frälst på
lantmäteriteknik. 27 år senare föll alltså alla pusselbitar på plats.
Psion Organiser 1986-1995
Det var Eddie Blom på företaget Byggmek som först upptäckte
vad jag höll på med. Jag lånade ut ett system till honom för att
testa mot Sokkishas totalstationer.
Ett par dagar sedan hade han gjort en fyrsidig broschyr som
presenterades på SKMF:s konferens i Uppsala 1987.
Sedan var karusellen igång. Alla leverantörer av totalstationer
Mätinstrument av olika fabrikat började då förses med utgång för
hängde på. Geotronics, Wild, Zeiss, Pentax, Topcon, Nikon, mfl.
digitala data. En kille i England vid namn David Potter hade
Sedan kom alla leverantörer av datasystem. Computervision, Viak,
samtidigt konstruerat en liten handdator i huvudsak för att
Autocad, Atlas, SBG, Kordab,Intergraph,Autoka,Marit etc. Därför
använda som digital agenda. Han visste inget om lantmäteriteknik.
utvecklade vi GEODOS-PC för att kunna utväxla data obegränsat.
Själv hade jag samlat på mig erfarenheter från VIAK AB med allt
Geodos för MSDOS och Windows är skrivet i standard C och
vad man kan önska av avancerad mätningsteknik. Dessutom hade
fungerar fortfarande.
jag byggt på med utbildning och erfarenhet i avancerad teknisk
databehandling och programmering på SBK i Göteborg.
Den lilla Psion Organiser var stryktålig vilket jag utnyttjade i min
marknadsföring genom att kasta omkring den och dänga den i
Tillsammans med ett par kompisar hade jag också lärt mig driva
golvet. Succé.
företag. TIMAX AB hette företaget. Där gjorde jag bl.a. program
Jag fick snabbt återförsäljare i hela världen med vilkas hjälp med
åt Geotronics. En del av er kanske minns programmen i
översättning jag kunde leverera GEODOS på en mängd olika
Geodimeter 400. Kanske minns ni också GeodesiS. Den första
språk.
svenska programmodulen för HP41.
Känslan av att helt på egen hand behärska alla dessa pusselbitar
1987 blev vi två man i företaget då jag anställde min son Joakim
var hisnande. Jag var 43 år. Hade inga pengar. Inget skyddsnät.
Viker. Han ansvarade för företagets administration samt
Bara en idé. Jag sa upp min trygga anställning. Det fick bära eller
tillverkade kablar anpassade till olika mätinstrument.
brista. Jag inredde ett rum hemma i huset med nödvändig
kontorsutrustning och drog igång något som ingen i världen hade
gjort tidigare, Idén var att göra ett fältdatorsystem som kunde
kommunicera med allt som kunde mäta och även alla
förekommande datasystem för geodetiska tillämpningar.

Det fungerade i c:a 15 år, tills Microsoft fick vittring på
handdatormarknaden. Sedan blev det soppa tills Google och Apple
Själv skötte jag programmering, marknadsföring och utbildning.
fick ordning på handdatortekniken igen.
Mycket resande blev det. Supporten skötte vi båda två. Till att
börja med satt vi i ett litet rum hemma i stugan, men till julen
Men dessemellan finns ett antal förlorade år, inklusive några
1988 flyttade vi in i vårt nya fräscha kontor i Partille Centrum.
företags och operativsystems död, såsom Psion, Nokia och
Symbian Där försvann också den tredje generationen av GEODOS Där huserade vi fram till år 2012.
som var leveransklart på Psion NetPad 2002 under Symbian OS.
Psion Workabout 1995-2015
Viker Data AB hade vid den tiden levererat tusentals system
Den lilla Psion Organisern var väl bra, men egentligen inte direkt
baserat på Psion Organizer och Psion Workabout. Desstom lagt
anpassad till våra krav på fältmässighet. Under finanskrisen i
enorm kraft och miljontals kronor på utveckling och
marknadsföring av tredje generations GEODOS på Psion NetPad. början på 1990-talet fick vi lite andrum. På hösten 1992 blev det
Ett helt otroligt koncept med inriktning på trådlös kommunikation plötsligt tyst i ordertelefonen. Då fick vi tillfälle att tillsammans
med Psion i London utveckla Workabout. År 1995, när marknaden
och Internet. Vi var väl förberedda och hade redan sedan 1994
började återhämta sig igen var vi klara att kunna leverera
erfarenhet av Internet med hemsida och programuppdateringar.
GEODOS på den nya plattformen. En av de första leveranserna
Besök gärna www.viker.se Fast numera kanske det mesta är
gick till Skanska AB, som just hade tagit över jobbet med
historia där. Sista programversionen är från 2010.

Hallandsåstunneln.

byggde vägar och broar kring sekelskiftet använde sig av Geodos
Psion Netpad 2000Under tiden 1998-2000 började information om framtidens
handdator komma ut till oss. Jag förberedde för den nya
handdatorn. Just som den skulle lanseras vid sekelskiftet inträffade
den s.k. IT-krachen. Psion gick ihop med kanadensiska Teklogix.
Samtidigt köpte Nokia operativsystemet Symbian som var vår
plattform.

Leica hade också just släppt sina första totalstationer med
servomotorer. Det var en utmaning ska jag lova. Ostabila
betaversioner av program i både instrument och handdator skulle
anpassas till varandra. Det vara många nötter att knäcka. Samtidigt
började GPS-system att komma ut på marknaden. Jag var tvungen
att fräscha upp mina kunskaper i 3-dimensionell
koordinattransformation och olika projektionssystem världen över.
År 1998 tillsammans med företaget AgCom presenterade vi som
först i Sverige ett system som levererade koordinater i valfria
system med centimeterprecision i realtid.
Två stabila företag. Så jag var inte orolig utan vidareutvecklade
GEODOS till den nya Psion Netpad. År 2002 var såväl dator som
program klara för leverans. På SKMF;s konferens i Falkenberg
sålde vi 10 system. Första kund var Mät-Niklas. Hur det gick
sedan är en sorglig historia. Microsoft tog över och förstörde
alltihopa. Nu finns inga av dessa företag kvar.
Men Viker Data AB och GEODOS finns kvar och firar 30 år i år.
Fortfarande ger vi support på GEODOS och Psion Workabout, om
än i begränsad omfattning.
Segelbåten ELIDA V
Trots förlusterna 2002, fanns en liten sparad slant. Samtidigt hade
en vän till mig en idé att bygga norra Europas största segelbåt. Jag
Korrektionerna levererades via Terracoms DARC-system. Det
fick så möjlighet att vara med på ett hörn. ElidaV sjösattes 2006.
satte eld i baken på såväl Lantmäteriet, som vissa
stadsmätningsavdelningar. Sedan utvecklades Nätverks-RTK.
Senare samma år lanserade vi fjärrstyrning via Bluetooth på
avstånd upp till 500 meter.

Varje år sedan dess har vi bjudit våra vänner och partners att segla
Under den här tiden slutade Joakim i företaget. Det behövdes två med. 2011 firade Geodos/Viker Data 25-årsjubileum ombord
för att ersätta honom. Det blev Linda Hydén som adminstratör och Nu under vintern seglar Elida i Spanien, men till våren är hon
Frederick Somerville som kabelmakare. Frederick blev intresserad tillbaka i svenska vatten. Dags att hissa segel och jubilera igen.
Bjud med kunder och kompisar och segla med i sommar vet ja.
och lärde sig sedermera att programmera.
Han fick ansvar för kommunikationsdelarna i GEODOS på Psion
Workabout MX.

Vid den här tiden utvecklade vi applikationer för maskinguidning.
Frederick älskade att köra grävmaskin. Vi behärskade ju både GPS
och fjärrstyrda totalstationer. Att gräva och schakta utan att sätta
upp fluktpinnar var vi mycket tidiga med. De allra flesta som

