
ARKIVFYND. Viktoria kan engagera sig i de 
personliga öden som hon hittar och blir 
berörd när hon exempelvis ser hur många 
som dog under missväxtåren. 
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RESAN

I stället för att göra 
som de flesta, först 
utbilda mig och 
sedan skaffa villa 
och barn, gjorde jag 
tvärt om. Jag bör

jade läsa till högskoleingenjör i mät och 
kvalitetsteknik på högskolan i Borås när 
jag var strax över 30. Målet var inställt 
på ett jobb på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut här i Borås men jag 
blev lite oväntat arbetslös i sex månader.

Under den här tiden 
fick jag möjlighet att via 
Arbetsförmedlingen delta 
i ett släktforsknings
projekt. Det handlade om 
att registrera födelsedata 
från mikrokort till en data
bas. Jag hade länge varit 
nyfiken på att släktforska 
men har inte kunnat tyda 
de svårlästa handstilarna 
i kyrkoböckerna. I det här 
projektet lärde jag mig 
läsa i böckerna och kom dessutom i gång 
med min egen släktforskning.  

Sedan dess har mitt intresse och engage
mang ökat med åren. Under de senaste nio 
åren har jag lett kurser i Borås släktfors
kare där jag också är ordförande. Sedan 
fem år sitter jag också med i förbunds
styrelsen för Sveriges släktforskarför
bund där 171 av landets föreningar ingår.  

Förbundet driver sedan 2002 
 projektet Namn åt de döda som  hittills 
lett till sex upplagor av Sveriges dödbok 
på cd och usbminne. Den är ett oerhört 
uppskattat hjälpmedel för släktforskare 

både i Sverige och utomlands. Den 
senaste versionen som kom i augusti 
2014 har redan sålts i över 8 000 exem
plar och den innehåller uppgifter om 
alla döda i Sverige under perioden 
1901–2013. Här finns information om de 
avlidnas förnamn, efternamn, födelse
datum, dödsdatum, yrke, adress, civil
stånd, födelseförsamling och län.

Nu har arbetet startat med nästa 
version av boken som ska  kompletteras 
med perioden 1860–1900. Sveriges 

släkforskarförbund 
siktar på publicering 
2017 eller 2018. Det är 
ett stort  projekt och jag 
blev tillfrågad om att vara 
projekt ledare. Det var för 
roligt för att tacka nej till 
och därför har jag tagit 
tjänstledigt på halvtid från 
min tjänst på SP, fram tills 
nästa sommar.

Det stora arbetet med 
den här versionen, liksom 

de tidigare, utförs helt och hållet av frivil
liga, enskilda personer och släktforskar
föreningar, som adopterar en församling. 
Upp draget utförs framför en dator efter
som kyrkoböckerna finns avfotograferade. 
De frivilliga läser från böckerna och fyller i 
uppgifter om de döda i ett Excelformulär.

Mitt arbete handlar om att  samordna 
projektet, dela ut material till de 
frivilliga, gå igenom varje kolumn och 
kontrollera att alla uppgifter är införda 
på rätt sätt. Ser jag något som jag miss
tänker är fel ber jag om en extra kontroll 
eller komplettering.  

På flera sätt finns det likheter mellan 
det här uppdraget och mitt arbete på 
SP där jag jobbar på riksmätplatsen för 
temperatur. SP har regeringens uppdrag 
att ha hand om rikets normaler för olika 
måttenheter. Mitt arbete handlar mycket 
om att kalibrera kundinstrument och jag 
är också samordnare för utbildningar 
inom mätteknik. Inom mätteknik är 
spårbarheten a och o. 

Mätkvaliteten på instrumenten ska 
kunna spåras till en nivå högre som i alla 
led ska kunna härledas till världsnorma
len. I jobbet måste jag ofta fundera ut 
lösningar när den metod eller utbildning 
man brukar använda inte fungerar för 
en specifik kunds behov. Samma sak 
gäller inom arkivforskningen. Det finns 
så många källor att söka i när de vanliga 
inte ger svar.

Det roligaste med släktforskningen är 
att höra berättelser om hur  projektet har 
knutit ihop familjer som har splittrats. 
Min frisörs man hittade sin pappa 
genom Sveriges dödbok. Pappan var 
född i Ryssland och hade aldrig vetat 
att hans tillfälliga förhållande i Sverige 
ledde till en son. Mannen lyckades spåra 
sin pappa som bodde i Finland och han 
fick en halvsyster på köpet.   

Självklart har jag forskat ganska 
mycket om min egen släkt men man blir 
aldrig färdig. Och det är det som är så 
kul. Arkiven ruvar också på böcker som 
inte är avfotograferade och när jag får tid 
ska jag besöka några av dem. Där kom
mer jag säkert att hitta nya pusselbitar.

BERÄTTAT FÖR KARIN VIRGIN
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När Viktoria Jonasson inte fick jobb direkt efter examen valde hon 
att delta i ett lokalt släktforskningsprojekt. Nu, 15 år senare, är 

hon  projektledare för nästa version av Sveriges dödbok som förväntas 
bli en kioskvältare. 

Hon ger namn  
åt de döda

V I K T O R I A  J O N A S S O N

Utbildning: Högskoleingenjör 
i mät- och kvalitetsteknik.

Största utmaning i jobbet: Att 
hitta den bästa lösningen åt 
kunden (och det är också det 
roligaste).   

Gör när jag inte jobbar: Släkt-
forskar! Läser gärna eller stickar 
då jag inte umgås med familj och 
vänner.


