I JESU NAMPN!
Thenna Bok är förährad till Öckerö Kiörckia af wälborne Jacob Rasmusson, då för tijden
Strandfougde och Kiörkiewärdh dersammestedz, hwaruthinnan annoteras skole de som födes
och döpas, Gifwa sigh i Echteskap, och om åhret blifwa döde, Jämwäll de Personers Nampn,
som gifwa någon Heders Gåfwa till Kiörkian och det Gemenha bästa, i Sönnerhet till en
Klåckas upkiöpande och anförskaffande, emedhan nu för tijdhen ingen fins, Hwilkas Nampn
skole upläsas å predijkstohlen, Hwar Ny Åhrs dagh, Men de som förähra något till Gudstienst,
det Gemenha bästa sampt till åfwanbem. Klåckas upkiöpande, dheras nampn Skole iche
allenast upnämbnas, den samme Söndagh dhe sådant gifwa förste gång till Heder och
ähreminne män och andra gången upräcknas alla tillhoope på Ny åhrs dagen åhrligen efter
Hans Högwärdighets Biskopens Högwärdige och Höglärde Dr. Mag. Daniel Wallerius
anordning.

Anno 1684 den 6 Januarij
Lars Jönsson Kolleback
past. loci ...

COPIA
Aff Hans Kongl. Maj:s högstährade Bref, angående Collecters bewilgningh till Klåckas
anskaffande till Öckerö försambling.
Wij Carl Medh Guds Nåde, Sweriges, Giöthes och Wendes konung, Stoorfurste till Finlandh,
hertigh uthi Skåne, Estland, Liflandh, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern,
Cassuben och Wenden, Furste till Rügen, Herre öfwer Ingermanlandh och Wissmar, Så och
Pfalzgrefwe widh Kh... i Bryn, till Julick, Charo och Bergen Hertig: Giörom witterligt, at
såsom widh Öckerö Kyrkia uthi Elfsb..g Slot och Bohuus lehn ingen Klåcka finnes, och dhen
lilla församblingen der sammesteds, som uthi sidsta Krijget är myket ruinerad och af sig
kommen intet förmår af Egne medell sig någon förskaffa: för den skull de nu genom dheras
Fulmächtige, Herdagzman Probsten och Kiörkioherden i Marstrand wördige och wällärde
Mag: Fredrick Bagge underdånigst anhålla om en Collect öfwer hele Giötheborgs Stift; Altså
Emedan sådant länder till Guds Namnps ähra och pius ufus, Dy hafwe Wij dhem der medh
Nådigt hielpa wehlat, Efthersom Wij här medh och i Krafft af dette Wårt öppne bref
Nådeligen unna och eftherlåte bör: Öckerö Försambling uthi alla Kyrkior så i Städerne som å
landet uthi Giötheborgz Stift; dem undantagandes, som sielfua stå i bygnat och sine medell til
des fulbordan icke umbära Kunna, at sambla Hielp till en Klåckas anskaffande, Och ... Wij
Oss i Nåder till alla i Gemehn så och... i Synnerhet, at dhe uplåtandes sina milde Händer något
rundeligen här till Gifwa, Hwilket Gudh den allra Högste rijkeligen lärer belöna, Wij och
medh Nåder ihugkomma. Till yttermehra wisso hafwe Wij detta medh Egen Handh
undershrifwit och medh vårt Konglige Secret bekräftha låtet. Datum Stockholm den 5 Octob;
Ao 1686.
Carolus

