
NOL. Fram till 1991 
skötte Svenska kyrkan 
folkbokföringen.

Sedan dess är det 
Skatteverkets ansvar 
och när kyrkan skildes 
från staten bestämdes 
även att arkivet med 
de handskrivna försam-
lingsböckerna skulle 
övergå till myndighe-
tens ägo.

Starrkärr-Kilanda för-
samling blir den första i 
Ale att lämna över sina 
arkivpärmar.

Folkbokföringen med vilka 
som flyttade in och ut ur för-
samlingarna, vilka som gifte 
sig, fick barn, gick skilda vägar 
och så vidare sköttes länge av 
prästerna och deras adminis-
tratörer. Det är stort stycke 
historia som församlings-
böckerna innehåller.

– Sveriges folkbokföring 
är unik i hela världen. Vi kan 
spåra människor till 1600-
talet. Församlingsböckerna 
är en guldgruva för alla släkt-
forskare till exempel, säger 
Dan Oltéus, informatör för 
Starrkärr-Kilanda försam-
lingar.

Mycket har redan överläm-

nats till Landsarkivet i Gö-
teborg. Vad som återstår är 
böckerna från 1900-1991.

Idag sker allt digitalt, men 
knappast med dåtidens nog-
grannhet. I en församlingsbok 
från 1897 fanns det förteck-
ningar över "idioter som från 
barndomen varit mindre ve-
tande och aldrig egt fullt för-
stånd" och även register över 
sinnesssjuka och döfstumma.

– Ja, dagens personakter är 
nog inte i närheten av de som 
prästerna förde. Därför är det 
också 70 års sekretess på per-
sonakterna som vi har här, be-
rättar Dan Oltéus som även 

om han förstår det historiska 
värdet i böckerna är glad att 
bli av med dem.

– Det finns ju inga säker-
hetskopior, så det känns bra 
att de sätts i tryggt förvar.

Tisdag 27 mars kommer 
flyttbilen och hämtar försam-
lingsböckerna. Totalt kommer 
Landsarkivet i Göteborg att 
ta emot 7,5 km församlings-
böcker. Det vill till att de röjer 
plats i arkivet...

ALAFORS. Sedan den 1 mars har det 
varit möjligt att lämna in illegala 
vapen hos polisen i Alafors, men fack-
liga protester från Polisförbundet har 
medfört att polisen nu hänvisar till 
andra stationer. 

Från och med den åttonde mars har alla stationer 
i landet varit tvungna göra en riskbedömning och 
se över om det finns bra rutiner för mottagan-
de och förvaring av vapen. Granskningen görs 
av den lokala chefen tillsammans med ett lokalt 
skyddsombud och på stationen i Alafors har man 
nu bedömt att det saknas utrustning för att kunna 
fortsätta ta emot vapen. En del gevär och pistoler 
laddas framifrån, och måste också tömmas fram-
ifrån. För att kunna genomföra detta behövs de-
sarmeringsutrustning.

– Det vi saknar är ett stort rör lika stort som ett 
avloppsrör. Det är cirka 10 tum 
i diameter och fyllt med sand. 
Däri ska pipan stoppas ned och 
göra ”patron ur” säger Alepoli-
sens Tom Henricsson. 

Hittills har bara ammuni-
tion lämnats in till stationen i 
Alafors och Henricsson säger 
att det kan göras vissa undan-
tag om någon trots allt skulle 
vilja lämna in ett skjutvapen.

– Vi säger ju inte bara ”hej 
då” om någon kommer in med 
ett vapen, men vi ser helst att 
man i första hand vänder sig 
till polisen i Angered eller till 
andra närliggande stationer, 
säger Henricsson. 

SILVIA RYDBERG
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Torsdag 8 mars

Smyckestjuvar
Två okända män knackar på 
hemma hos ett äldre par i 
Bohus och utger sig för att 
vara kontrollanter av husets 
element. De oanmälda gäs-
terna går runt i lägenheten, 
men knappast för att kontrol-
lera elementen. Istället lägger 
de beslag på diverse gods, 
bland annat smycken. Liknande 
stölder har skett i några av 
Ales kranskommuner. Vissa tips 
finns i ärendet.

Någon tar sig på ett okänt 
sätt in i målsägandes lägenhet 
i Bohus och tillgriper en dator.

Fredag 9 mars

Stulna släp
Vid tre-tiden på morgo-
nen anträffas ett stulet släp i 
Älvängen. Släpet är kopplat till 
en bil och i förarsätet sitter en 
person och sover. På släpet för-
varas stulen koppar. Mannen 
grips och tas med till förhör, 
men släpps senare samma dag.

Ytterligare ett stulet släp 
anträffas på Gråbovägen. 
Ägaren till släpet är hemmahö-
rande i Surte. Två gärningsmän 
grips, men släpps efter förhör.

Ale-Surte blir bestulna på 
en släpvagn och en rostfri tank  
uppe vid Jennylunds idrotts-
plats. Skadegörelse sker också 
på den bom som hindrar biltra-
fik att ta sig fram till isbanan. 
Senare på kvällen grips två 
personer på Hisingen, som har 
den stulna släpvagnen kopplad 
till sitt fordon.

Söndag 11 mars

Garageinbrott
Garageinbrott i Älvängen. Som-
mardäck på fälg tillgrips.

Måndag 12 mars

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Nödinge. 
Kontanter tillgrips.

Tisdag 13 mars

Tjuvtankning
Vid halv åtta-tiden på morgo-
nen sker en tjuvtankning på 
Shell i Nol. Gärningsmannen 
försvinner i en mörk BMW 520i. 
Registreringsnumret är känt 
av polisen och Kortedalas spa-
ningsenhet utreder ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/3 – 14/3: 31. Av dessa 
är sju bilinbrott och ett biltill-
grepp.

BEG.BILARBEG.BILAR
BMW 525 Hgv
-03 Fullutrustad, automat
Ford Mondeo Giha Hgv
-0016000 mil, mycket fi n
Saab 9000 
-97 Jubileumsmodell

Peugeot 206 
SW 1,6 5D -03 3300 mil
Renault Kango 
Diesel -98

165.000:-
59.500:-
35.000:-

89.000:-
33.000:-

Se även nya Chevrolet -07

Grönnäs 0303-33 60 87/0303-33 61 20

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen
Peter, Nicklas, Robban och Linus  

hälsar er välkomna.  Månd-fred  9-18 lörd 10-15

0303-24 80 10,  0303-23 08 08
Alfa Romeo GTV 2,0 -96 79.900 kr 
Audi A3 1,8 5-D kombi -99 69.900 kr 
Audi A4 1,8T Kombi -00 89.900 kr
Audi A6 2,4 Quattro -01 114.900 kr 
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
Audi A6 2,5 TDI Kombi -00 104.900 kr 
Audi A6 2,5 TDi Kombi -99 109.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05   159.900 kr
BMW 545 ia Kombi -04 439.000 kr 
BMW X5 3,0 D SUV -02 299.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk -92 54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 19.900 kr
Chevrolet Trans Sport  -02   159.900 kr
Chevrolet Trans Sport -01 109.900 kr 
Chevrolet Van V8 Vortec-97 129.900 kr 
Chrysler Grand Voyager-98 64.900 kr 
Citroën Jumpy 2,0 HDI -01 79.900 kr 
Honda CR-V RVSI SUV -01 109.900 kr
Hyundai Atos Prime GLS -03 49.900 kr
Hyundai Coupe 2,0 -02 99.900 kr 
Hyundai Santa Fe 2,4 -04 144.900 kr 
Hyundai Sonata 2,0 GLS -02 89.900 kr
Kabe Briljant Husvagn, -78 24.900 kr 

Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car Sedan -96 79.900 kr 
Mazda 6 2,0 5-D Touring-03 119.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96  29.900 kr
Mitsubishi Pajero wagon-01139.900 kr 
Nissan Almera 1,8 -04 99.900 kr 
Nissan Primera 2,0 -99 49.900 kr 
Nissan Primera SE -98  29.900 kr
Nissan X-Trail 2,2 dci -05 219.900 kr 
Opel Omega 2.5 V6 -97  39.900 kr
Peugeot 307 1,6 XT -03 94.900 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00 49.900 kr
Peugeot Partner 1,4 -01 47.500 kr 
Renault Megane Cab -98 74.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Renault Scenic 2,0 -04 119.900 kr
Saab 9-5 2.3t Linear -02 124.900 kr
Saab 9-5 Aero 2,3T -01 109.900 kr
Saab 9000 2.0 CS -92 15.000 kr
Seat Toledo 1,6 Stella -01 54.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 -00 79.900 kr 
Toyota Carina 1,8 XLi -96 39.900 kr 
Toyota Corolla G6R 1.6 -99 54.900 kr 
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Vapenamnestin som 
kom av sig

Församlingsböcker till staten

Dan Oltéus i arkivet i Nols kyrka. Snart blir han av med de 
historiskt värdefulla församlingsböckerna.

FANNS MED I BÖCKERNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöje

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

Vi har en 
helt ny 
kebabgrill!
– Jättegott!

NYHET • NYHET!NYHET • NYHET!

Prova redan idag!Prova redan idag!


