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Förste Artikeln.
Berättelse om Åland.

AZlanö bestar af fkta Öar, och gränsat
"+\ med si» rcdstra sida til den arm af
Östersjön, som sträcker sig til Bottniska
wlken, och är frän del) yttersta skargård,
som -fallas Signilfkår, fyra mil til ©men*
sto Mallen, eller Grisfelhamns Post-Contoir.Pä östra sidan skiljer äter Sjön Skifte
Seland frän Finsta Landet, uxpä det trän-
gaste ställe en half Str-enst Mil. Pä nor-
ra sidan är Bottniska wifen.och pä den fö*
bra Öster -Sjön i början af Finska, wiken.

Den delen afvetza Öar, som kallas Fa-
sta Älanö , utgör en landsträcka ifränNord-wäst fil Syd,ost , eller ifrän Getha
Bärgen i Finftrfims Socken, til Granboda
By i Lemland» Socken, af f| mil i läng,
den, och i bredden »frän Syd-wäst til
Nord-ost, eller ifrän Torps By i Hammar-
lands Socken til Långbergsöda By i Saitwik»
Socken, 4 mil.

Fasta landet innehåller fet Socknar
och Moder-kyrkor samt fyra Capeljer,ljtr<ar*
af 3:ne lifroäl äro genom wattudrag, stil'
da ifrän Up-socknarne.
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(Karne rjesiä af 2:ne Socknar, Fflgl*

och lium!isige, samt tre Gapeljer.
? Uppä fasta Landet äro3:ne Kungs-gär-

dar, Caftelholm, Haga och Gre!«dv, tilsam-mans ib% mantal, fem Säterier 6|, gräl*
se-hemman iså mantal, och hela Äland fam-
mantaget 721 § Krono och ©katte, alt gam-
malt mantal. Hwilka fistnämba i Iorde-
boks-och Mantals-ränta tilförene utgjort
©jutufende trehundrade fjuttio twä R.dal-
4 §: 6 r:st. 8p^cie.

Caftelholrns ©lott, som af Birger
denyngre stall mata upbygdt, bestar nu, utom
Krono,kvtagaxinz.huset, af förfallna murar
cd). ruiner.

Man > och Ladugarden, är pH. ett an-
nat ställe å nyi.' anlagd af nu tvärande In-
nehafwaren för nägra är sedan, och har en
ganska wacker 6w3tion.

Intil'1654 oo\ efter Konung Gustal
Adolplu död, dä $1<jnD underlades Hbo
HbfdingedKme, styrdes det af egen ©tät-
gällare, den stösta Stellan kvlörner.

Uti äldre tider under förlä ning til en-
fftlde, den st&ste llvar Flemming, hwars
förläning, genomKonung GuKas den i:staS
Bref, dawradtUpfaia &♦ 19 Martii 1537, blisi»
wit äterkallav, säwida samma Län ejkun-
de umbäras frän Stockholms ©lott.

1561 förläntts Caftelholm med $(cm&
äterKonung Gunak ben i:staö Gemäl Drott-
ning Catharina, och Utbyttes 1603 fMOt
Drottningholm,

167I
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1671 war Konung Carl den X!, med
Drottningen, 2-.ne Prinsetzor och £jf-©£at,
pä Elg-jagt iMand.

1630 blef Mand ytterligare förlänt
Konung Carl Xi:s Gemäl, Drottning Clirioa
Eleonora.

Ingen ©tad är ä detta land. Konung
Gustaf den!:s efterlemnada Gemäl, Drott-
ning Catharina, stall warit sinnad wid Flä-
Ka By anlägga en ©tad, fom ocksä är det
lämpeligaste stället pä fasta Landet.

Konung Guftaf den 11! har, i grund
af RiksenS ©tänders underdämga tiistyr-
tande af är 1770, faststält, at en Köping
borde inrättas.

Sedan är 1762 hälles ärlig marknad
Wid Iomala By.

Af älber har Mand warit en Kungs*
Park och Djur-gärd för (£(gar; men sedan
detza hög-djur, genom förra Rosta invallon,
iblifwit förstöra, sä är Mand, genom Re-
lolution pä Allmogens enstildta beswär wid
1762 ärs Riksdag, stäldt i likhet med de
öfriga Finsta Provincer.

171? blef en Freds-Congrells, imel*
lan ©wensta och Ryska Flenipotendaire !"li-
niftrarne Gärti. sch ©ref Gfterman, i
Läfä By pä Mand hällen. Se afgjorde
Freds-wilkoren uphörde likwäl med Konung
Carl den Xll:s död.

.Ingen annw militarist "Froupe finnes'
pä Mand än igöordinaireBätsmän, hwil-
tt med fördubblingen utgöra ett antal af 279

51 3 Män,
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Män, som i orten eitzafwa hwarken Kfwer-
ellcr Under - befäl.

Säteri bestar, utom Prästerskapet och
en Schola, af en Häradshöfding, en Krono-
fogde, Krono-och Iägeri-betjening, en Lands*
Fältskär, och nu, genom Kongl. Maj:ts egen
nädiga wärdnad, sedan förledet åt, en Pro-
Vincial- X^edicu5,

Genom be i sednare 40 är förrättade
Ref - och ©kattläggningar, är Landet, ifrän
7211 mantal Krono och Skatte, förmedlabt
til 455 N mantal, och ifrän 7372 R:bal.
4 fj. 6 rst., til 5247 R:bal. 22 §. 7 rst.
Ränta; ywarigenomKongl- Maj:t och Kro-
nan sslebes förlorat 2551| mantal, fårat
2124 R:bal. 29 @. 11 tst. Iorbebo?s-och
Mantals-ränta.

Närings-sängen bestä i åkerbruk, Fiske,
Ladugärds/skötsel och Wed-försälgning til
Stockholm.

)nga Bärg-werk. Ett ©ilfwer Malm-
sirek pä ett litet ©kär i 8aitwilc« Socken,
sbren löper intil ©jö-stranden, sä swag
och liten och Grufwqn fä wattu-sjuk, nt
pen af fordna arbetare mast öfwergifwas.

Ärliga utsädet i hela Mand är 3777
Tunnor 21 kappar geometriskt, Kongs-gär-
dar, Säterier, Frälse-och Präsie-gärdar
inberäknade.

Enligt detta arets Mantals-längd be-
(lär folk-numern af l 1302 personer, hwar-
af 6251 ära Mantals-strefne och full-ärige.

Up-



Förste Artikeln. 107

Uppä hwart arbets-fört eller mantals*
strifwet Hjon blifwer fäledes 20 kappar' är*
ligt utsäde. Om fyra dubbelt ängs,land
däremot tages, som pä denna ort lär ma*
ra ben ungefärliga förhällningen, sä hat
hwart mmtal-strifwtt Hjon ärligen at stör-
da och bärga 3 Tunne-4 kappe-land, ochsäledes mindre än i England, hwarest pä
hmar mantals-strifwen person räknas 34
Tunnas jord i ärlig bärgning

Fisket och Skogen, jämteAllmogens Seg-
lationz - frihet, ersätter bock tilfullo denna
brist.

Åkerbruket har i sednare är ansenligt
tiltagit, och i samma, män i förbättring
ökt sig, som Fisket förswunnit; hwilket lik-
mål i fordna tider warit detta Saab* huf-
wud-närings-fäng.

Ängs-stötsten idkas här, som af All*
mogen annorstädes i Riket- De mängfal-
diga gräs-forter och wäxter, som pryda än-
garne och kraftiga betet, utmärka, at jor-
den är god och frucktbäranbe. Den kan,
utan hjelp af främmande höslag, brifwas
genom odling och bruk til bästa wäxt.

Folkets mer än manligt muntra och
glättiga lynne, skulle ej eller göra ett fä-
dant företaganbe fwärt, blott be meb Seg*
lation och gille ej woro fä mycket fo§lö*
satte. 'Ladugärds - ssötslen idkas i Mand
bättre och med mer sparsamhet, än på
be Festa orter i Riket. Fem SchäferierA 4 ' af
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af äckta och utwalbt Fät-slag, och ett
litet ©tuteri af en Hingst och åtta Stod.

©fogarne bestä af Gran och Tall, nä*
got Björk och AU Pä detta land finnas
cd alla wilba Träb-stag, fom i Swerige
ech Flnlanb fäs, utom Bok-träd; hwilket
dewiser ortens lyckliga natur och egenskap.

Fyra enblabiga Husbehoft-Säg-qwar-
nar, en enda fiattlagb.

Wattu-Mjöl-qwarnar äro här ej, utom
vägra fä smä sqwaltor. Wäber-qwarnar
brukas allmänt, nästan af hraar äbo.

Meb ungefärligen 80 ©Putor, imellan 40
a 50 famnars brägt, pä klink bygba, utom
dtstiöigaKajut-bätar, drifwer Allmogen en-
dast sin hanbel pä Stockholm, och lata äf-
wen frackta sina Fartyg, at föra Web och
Bräder frän Björneborgs och Nylänbsta
©kär-gärben.

Med hatar kan ibland nägot utbyte
of falt Fist emot Spanmäl i Finland och
wid Mälaren ske.

Exporter frän Mand, bestä uti med,
strömming,' salt och torr fist, ost, smör,
ull, stäl-spack ochhudar, sjö-fogel, fjäder, fasel
och ägg, nägra fä utter -, lo - och räf-stinn,
salt-kött, kreatur, Hästar, fär, hö, Kro*
nans Afrads-och Tionde- spanmäl, som är-
ligen til Heliingfon; transporteras. Sällannågon annan ©panmäl.

Frackter frän Björneborg och Nyland*ssa stär-gärden, bätlega och stjutsningar
för
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för resande Päst-wägen, gör ocksä nägon
inkomst.

Importer ärs spanmäl, salt, tobak,
bränwin, hästar frän Finlanb, tjära, lin,
hampa, järn, stal, spik, silkeS-bukar,
domulls-lärfter, ylle-kläben, miner, ipece-
rier, färgor, krut, bly, nägot Apotheques-
waror-

©panmäl gör en betydelig be(, fom af
uträkningen Fit. A bestyrkes-

Ut. B utwisar Handels-Balancen, Lan-
dets ärliga inkomst och utgift, samlat» af
närmesta underrättelser, som af en Private,
utan Embets-myndighet, kunnat fäs-

Däraf finnes, atnär ©panmäls-inför-
(Ten ej är större, än fädan som han al-
tib och i bästa ärswärter nödwänbigt mä-
ste mara; sä är ärligen öfwerwigten än-
da ej mer än 11503 R:bal. 36 g. 7. rst-
8pecie; och säledeS flera goda är fordras,
at ersätta ett ärs förlust. Om ej Landet
genom ytterligare upoblingar och äkerbru-
tets utwibgande kan hjelpas; fä är fara
wärdt, at allmän fattigdom wid första mitz-
wärt-är förestär; håist denna öfwerwigt
ej tilfaller andra af Allmogen, än demfom
hafwa stor Skog och drägliga Fisken, hmil*
tet Fit. C bestyrker, Hela Landets export
och import är bäruti delt efter mantalen,
pä hwart och ett Hemman särskilt, och för
ifrigt alla be utgifter oklerverade, som föl*
la hwar Hemmans-äbo ät.

«s
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Ärliga utsädet öfroerhela Landet, 3777Tunnor. 21 kappar, och mantalen samman-
slagna 484, när de delas pä hela Folk*numern, fom bestar af 11302 personer,
fä blifwer pH hwart och ett mantal 233person at föda. Om pä hwar person 6f*
wer hufwud ej räknas mer än 1 T:a 24
K:r ärligen, fom i anseende til mindre
stgäng för Barn och älderstegne, i det när-
mesta kan bära sig, hälst ärter och jord-
fruckt ej kommit i räkning; fä medtager
folkets föda, pä 2887 Tunnor 14 kappar
när, hela ärswärten efter 6: te kornet räknad.

Utaf Landets import är ej annat fördt
pä Allmogens eller Hemmans-äboernasräk-
ning, än hwad som hörer fil deras närings*
fäng, rätta och manliga lefnabs-sätt.

Ej eller är Kyrko-,Araste-gärds-och Wä-
ga<byggnader i räkningen uptagne, som
meb Allmogens egna bags-werken utgöras;
men Ränte-bags-werken, som efter Mark-
gäng likvideras, och äro en stadgad ärlig
utstyld, mäste hafwai utbetalning sitt rum*

Hemmanens olika godhet och tilhörig*
heter gör, at denne Cabule ej kan inträf-
fa pä hwart och ett särstildt, i synnerhet
htoad siste och stog angär- Det har ej el-
ler warit afsickten, utan blott at wisa til*
siandet l det hela. Och däraf finnes, at
om ej 8eg!2tion«.. friheten skulle öka 3»roa%narnes inkomst, fä kunde större delen Hem-
man, ehuru de njutit förmedling, ej bära
sina utgifter, utan nödwänbigt räka i bä-

sta
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sta ärSwärt i skuld, endera hos Kronan el*
ler Private. Och at alt, hwad Allmogen ut-
giswer i Rättegängs-kostnader och exna-ut*
gifter, fom ej här kunnat uptagas, men
torde likwäl wara af betydlighet, störter
bem i fattigdom, och med det samma gör
Kongl Majtts och Kronans förlust.

Af Uit. D finnes, at Kongl. Maj:ts ochKrom:.s inkomst ochrena behållning af Äland
är 13156 R.bal. 19 st. 3 rst-

Näppeligen lär uti hela Kongl. Maj:ts
Rike någon Frovince finnas, som, i jämn-
fö.relse af storlek och upodlad jord med den-
na ön, gifwer ssik askomst,' och knappt nog
ett få. muntert, rörigt och willigt folk. Det,
och at "Franlporten är Wig och lätt, gör, at
utstylden utan twäng går ut; ehuru den
medtager större delen af Landets behållning
och öfwerwigt i borsta är.

Måntro man härifrän likwäl ej kunde
leba en allmän beskattnings-principe i Ri-
ket? Jag tror, at seban, hwab til utsäde,
folks och kreaturs föda af ett mantals jord,
efter orternas olika frucktbarhet och tvärt,
afgar; fä skulle det i ond och god tid kun-
na bära sig, om Aboen, til sitt folks lönin-
gar och StabSmanna-warors köp, behäller
2:ne delar af fpanmsl och viKualier, fom
tunna försäljas; men af salt Fisk, som i an-
seende til. not, falt, båtar, käril och. folk,
fordrar större kostnad, i:be delar, och reften
blifwer Kronans Ränta. Wed, fom i anse,
ende til» fräckt och förfel är kostsam, torde

ock
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ock en nionde del i Räntan mata nog. Seg-
lation,.friheten torde ock kunna komma t
beräkning- BenMning pä Hemman och jord
borde dä förfwinna, och blott anad dem,som pä Landet mistas och ej äro jord-bru-
kare, ofreds-tider unbantagne.

3 famma män, fom folk* numem til*
tager, är at förmoda, det Landt-manna rö>
relfen utwibgar sig af sig fjelf, och säle-
bes denna principe ej hindra, utan snarare
bidraga til foll-öPningen och upodlingar; i
synnerhet, dä en fädan ränta fördindes wid
»vist besittnings-tid, fom i det minsta bör
wara 25 är utan förhögning.

©ä fäkre grunder torde ocksä härwid
kunna förestrifwas, få at egennyttan, wid
Aplication härof, i det närmesta kunde ftre-
kommas; ätminstone ej lända Kongl. Maj:t
och Kronan til staba. ©om til exempel,
ony feban nogaste bestrifning om hmar och
en orts ärliga utsäbe, öfriga rörelse och folk-
numer blifwit upgifwen, hufwub-lumman
för hela orten determinerades i perfeblar ef*
ter Iorbeboks-wärbi, grunbad i Ortens
tätta afkastning- Den Summan skulle feber*
mera pä Hemmanen repareeras, efter hwart
och ett Hemmans gobhet. Och inga anbra
fiattläggningS-män än Lanbshöfbingen eller
detz Ombub, Landtmätare, Krono »fogbe
och Härabs-bokhällare. Möjeligheten här*
af, feban refning ä all Kronans jord f6*
tegätt, föreställer jag mig, at denna berät-
telse om Alatio tan gifwa anledning til.

Wid
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Wid Iorde-boks förändringen i Åland
böra Räntorna utfättas i fäbana waror, fom
til Kongl. Hofhällningen och ©lotts-Staten
öro nödwänbiga och nu annorstäbes köpas,
efter hwart och ett Hemmans natur ochegcnstap. Hwad Landet producerar, finnes
of denna berättelse.cailelnolm, den 28 April 1787.

Författade af
Sam. Ehrenmalm.

ll.it. A»
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Lit. A.
Spanmåls Inkomst och Afgång i Åland.

Inkomst/ Spän >äl. Afgäng. Spann Hl.

3777 Tunnor
21 kap:rs är-
ligtutsäbe ef-ter 6-tc Kor-
net i ond och
gob tid, somganffa högt
taget, gör är-lig wäj't « --

3-.r I^K.r
lttsabe * '-Kronans U!-
rads Spän-
mät . « «

Jämtebehållen
Tionbe, som
ärligen expor-
teras « » -■

golk-nummern
! pa Äland ut-
', gör 11302

Versoner, en
Tunna 24 k:r■ pä person of-
wer hufwudräknade tat»

1 tig föda -- -Hwad t man-
lig stat för
fultwäxtfelar,
kan. genom
minbre ät-
gängfor barn
och ötbersteg-
na ersättas,
hatst åttfä»
det och jord-
fruetter ej t
räkning Wtf--
mit uptagne.

Tit kreatur -J
©ummc. l

T:r
3777-

K:r
2'-

1029. 21.

268. 2,
22665. 30.

'9778. 16.

ieister i ■>
Summa 25053.

30. I0O;

25053. 28.28.



Lit. B.

Ålands Handels-Balance.

Exporter och Inkomst. Spe -ie.
2000 T.r salt Strömming, 2 2 3J;b.

,6 tz. ------- - -100 %'.t fatta Gäddor, ©it och Brå-
ten, k 6 R:d. - -- -.-.-■--

30 H:r små Torsk, å 7 3f:fc. = .- «
120 T:r ©kät-späck a 8 R.b. = °100 £:r salt Sött, å 7 R.b. - -1297' T:r 23 kapp. Kronans Afrabs-och Ttonde-Spanmäl, å 2 R:b 16. tz.
300 Litzp. Torr giff, å 32 §.' -- -- -1200 kisjp. Ost, år 1 R:b. »6 h. - »
1200 Li§p. Smör, å 1 R:b. 16 t}. «
100 Litzp. Talg, å 1 R:b. 32 tz. = -.
50 T:r Nötter, å 1 9t":b. 32 §. - -250 Pärmar £>&, å 15 R:d. - = -.
12000 Famnar Web, bättre och sämre,

i» 1 R:b. 16 jj.
Hästar, Kreatur, gör och Fläsk ■- -Färsk Fisk med egna ©umpar och Fisk-

köpare, för ------- -■
©köl-hubar, ©finn och batterier » =Frackter, Skjuts och Bät-lega, som är af

lanbets inkomster -.■.-■.,-.
Fogel, Fjäder, &gg och Fasel -- -Ull ------- ,-.-«.
©tätens afiöning ifrån Sltto Landt-rän-

teri och enskildas rörelse, som ej
meb landets afkomft har gemenskap

R:d. I
4666.
600.
2 10.
800.
700.

3228.
200.

1600.
1600.
,66.

83.
3750.

b.
32.

-
I

S

32.
6.

rit.

-z
' I•
'
6
'-
' !-

1 I
i 16000.! 2420.

! !.*s
j 1000.

200.!
s
s

■
;1200.'500.

100.
t

!
700. s

6.Summa! 39524. 32.

Importer och Utgift* Speicie,
I

2387 T:r 30 kappar ©panmät, a 2 R:b.
,16 f,. -----t..---

968 T.r ©alt a i R:b. 40 h. - -242 gift. Tobak, utom Ijroab af Ortens
wäxt fäs, a 2 R:b. -.:::-

»0476 kannor Bränwin, som gör un-
gefärligen 2 kannor pä broar Man-
tals-ssrifwen person årligen, a 16 jj.
4 rst. ---------180 T:r Tjära, a 3 R:b. . - - -750 gistp. Hampa, a 1 R:ö. - ' -.

500 gisw. Lin, a 1 R;b. ,6 f. . .
100 ©kep:b Järn, a 7 R:d. «■ -6 ©kepid ©tal, a 19 £U:d * » -Win til Kyrkor och Private, for = -Specerier, Caffe och ©ocker - - ■-
©itkes-dukar, Mötz-tyg och Bomulls-tärfter. : ' - - - ' - - ,
Klädes tillverkning och färgning samtnya. ----------Färgor för - A.* - - s - -. .-
Apoteques-waror - > ■- - -. ° -Krut Och Bly. - - - - - - -Sontant i Krono = utffylder, som efter

1780 ars Debet frän gandet utgå,
utom Spanmäl, Hö, Halm och Gär-fte, som lefwereras in natura - =

dfwer-wigt i Handel -- = ■- r_ --

R.d.
557'-
'774-

i.
41.
32.

rit.
x

!!
484.

3564.
540.
750.666.
700.
1,4.
600.

1000.
1

36.

32.
°«
'.•'-'I <

I750.! x I e

' 300.
1004
50.
50.

' I-
<'l'1 .

! -
!

11004.
,1503.

46.
36.

1 1.
7-

Summa 39524.132. ! 6.



Lit. C.

Ett Hemmans årliga Inkomst och Utgift i Åland,
uträknad efter totale Summan af Hemman, Åker-

jord, Export, Import, Folk-nummer och
utskylder,

Inkomst. i :cie.

Kf 7 3:r 26 kappars årligt utsäde ef-
1 ter kornet, 46 T:r 28 kapp: a

2 R:d. ,6 st. T:n « = - ----4 T:r Strömming, a 2 R:d. t6 h. --1 2 m:kr torr •Fisk ------©alt Fisk ■-»*«»'»« - -, gistp. Smör och Ost, a 1 9l:b. ,6 §.
Hudar och skinn -------4 m:kr Talg - <-.-.--
Nötter ----------©alt Kött • « - ,« °. ° * ' «, Pärm Hö,Ränte-yöet inberäknabt -20 Famnar Web, a 1 «R:b. »6 (j. » -Färsk Fisk ■■'■■-'■-. ' * '■ ' '
Frackter, Skjuts och Båtlega * - -Fogel, Fjäber, Fäset och Agg - -- -hästar, Kreatur, Får och Fläsk « * 5

Ull - - - ° - °Skäl-späck *»«*»« .
Slögbe, förtjenst genom gego-bags-wer-
1 ten Kalt- och Tegel - bränneri samt

Rante-bags-werken, som in natur»
l utgöras ---------Vrist, som genom Segel-resor endast
l tan förtjenas. *«***«*

R:b. I

109.
9.

* t. !
6.

t
1.

'5.
26.
2.
2.
>.
5.

;h
t

18.
16.
»9-
32.
32.
20.
16.
8.

21.

32.
3-

23.
1.

rst.--i.
4.

i =
l--\3-!

5-'-2-

7-

»3'.I. 4.

8.
12. ,9. I.

1i

Summa: 204. 3.15.

Utgift. i 5p. :cie. "i

årligen utsädet pä Mantalet ? T:r
26 t:r, a 2 R:b. 16 si. T.n - >

1780 års Ränta, Afrad och Tionde,
Präste -rättigheter och anbra utstyr-
be* i ©panmäl, Bätsmans-lön och
underhäll, samt Mantals-penningar
och Beroiltning efter närlagba ut-
räkning -- - - ■-■--.-..

23 ichalf Person pa Mantalet i föba,
1 T.a 24 fir ©panmäl hwarbera
årligen, 41 T:r 4 t:r, a 2 R:b. 16
si. Tunnan .-----

Nio Arbets - hjon pä Mantalet, ester
totale Summan af MantalS-strifnapersoner, i lön och kläder, broar per-
son 3 R:d. - - e -.-.,-. -.

2 T:r Salt -<---»--
10 m.fr Tobak ° ------21 fatmor Bränwin på Mantalet, a

16 si. 4 rst. - « -- -- - -- --3:8dels Tunna Tjära, a 3 &:b. $:«
1 1.hälft Litzp. Hampa, a 1 jjfo&. .

1 gisip. gin -----»» -4 gijjp. Järn, a 16 si. to rst. - « -©tät och Spik » »*-*«.
Specerier för -»«-----
Silkesdukar, Mitz-tyg och Bomulls-

lärfter ---------Klädens tillverkning och färgntng - -Färgor = = = .-.-.-«-
Krut och Bly - = -- = - = '«-Präste-rätttgbeter i Fiff-cct) Smör-Tionde
Hanbtwerfare och Gärnings-män ° .
Apotheques =waror ° » - - ■-

R.b." I.M'rst.
'8. i".

40. 26. 11.

95. 46. =

27.
3.
I..

p -32. 'i ° '-
7-1:1
1.
1

6.
24.
16.
'9-
11.
6.

7-

-. >
X

4.
4.

l.
5

26.
29.
10.
6.

32.
32.

I 6.
TT

4.
9-

v

*-
I.

* n:Summa 1 204.



Lit.D.

SummarisktExtractöfwerKongl. M aj:ts och Kronans Inkomster i Åland,
samt hwad däraf til åtskilliga Staters Aflöningar åtgått, År 1780.

c»fte!Kylm, den 28 April i7zl«
Sam. E«AÉl»UAt».'

' Inkomst.
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1

!
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J Pen
»»."1

itH.tt
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«£
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1099.I

HM3,
:ciei

"i frst.26. 10.

40. 2.
Kronans Afrads - Gpanmål.
Tionde • Spanmal — -.
Dtn öfriqa delen af Nt<ima.

n?»räntan efter förwand-
ting *— >"— *■* —Mantals-Penningar och Be-
willning. >»*• •*- ,<*—

— t ---
2.

- i - -
■

i

~'r HH7- 5.
' 1 7554- j

.7 5-

3450. 39- 5- i 3.50. 39- >?.—1. — I — I —

I I- '

' -'
i :

1 1

14944.■
i

3»mm» 6il. »3«' 1 11493- 26. 17- ic».1117. 432J 5- 3450.< 39. $•

Utgift. Spa, imcU/___" Tionbe.
T r I fr
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Ma'

1780 års
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C01
i Pe

>tant
ming

Summa
'8pecie

sTtlttetne deponera »turknnbt-
ranteriet i Abo -- — T:r hr R.b. h. rst. R:d.

180.
f.

24-
st R:d. '180.

8-
24.

Tf!.
Anordnad och inbelt Afrabs-Spanmål -— — —Oftiga Räntor efterforwand-

ling — — •— —ciericiet innehafwer, utom
Präste-och Kappcllans-Bol
samt halsten af Kronans
Tionbe i Spanmål. —Scnow» Staten Tio l«H Hooch 150 farfwar Halm,
t penningar efter Mark-
gäng. — — — —Gästgifware och Lotsar —Ho och Halm til Kongl.
Hof-Stallet och Gärb-
jk til Djurgårben/ fan
ej &0

ar uptaqas, såsom ej
tilManbs Stat horanbe.Kongl. Majtts och Kronans
behållning •»•—» —
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~

17?

1

-
-H--
142. 20

222.

941.

362.

24.

»4.

26.

4-

I.

2.

é4| —■•-

222.!

941.

362.
'

24.

24.

26.

4-

2.

— — —i 25.
55.

- 25.
55"2,1 44- 44-

*

' ,
T?g

t

13156.1029. 268 .!. 9836.
1

3. 10. 3270. 15. 5. 19. ! 3.

8»w«n»' l/C2y
432 23 11493 126. 5. '3450- 14944. 17.1117. .39.' 5- .10,
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