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S edan nu prästbordsägorna 
lyktas1 vid Granseleforsen 
begynnes ett land som heter 

Tuurberg2, vilket en lapp, Amund 
Amundsson, nu åbor och brukar. 
Inom bemälte land och på södra sidan 
om Granselet, n:o 9, är god lägenhet 
till änges- och svedjeland, beståendes 
merendels av gran- och lövskog. Vid 
stranden växer ock gräs, så att om där 

1 slutar
2	 Turberget	har	inte	identifierats.	Kanske	är	

det Mörtliden?

svedjas och brännas skulle, vore där 
gräs till tämmelig quantitet att förvänta, 
efter landet i sig självt synes vara 
helfrodigt, beståendes ovanpå av ett 
quarter djup röd jord, och därunder 
vacker grann sand icke rätt vit, utan 
mera till mörk färg bemängd. På norra 
sidan om Långforsen3, sub n:o 10 på 
landkortet särdeles utprickat och 
obser ve rat, befanns vara lägenhet till 
åker vid stranden där som tallskog nu 

3 Rusforsen, numera överdämd.

står. Själva arten av denna landmånen 
är fet röd jord överstpå till ett quarter 
och sedan tager grann vit sand emot, 
och därunder små knapersten4, så att 
ingen tvivel är att icke skön åker där 
med tiden bliva lärer. Säden eller 
årsväxten skall icke heller gärna av 
någon köld fördärvas, efter själva 
strömmen eller forsen löper strax 
därhos, och ingen myra är därovanför 
utan tallhed närmast, och berg strax 

4 avrundad småsten
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möter. Vid hela denna stranden strax 
ovanför n:o 11 till ¼ mil, som vi gick 
för forsens skull, är idel änges land, så 
att gräset, den tiden man det besik ti-
gade, var över en aln långt upp växt 
emellan små videbuskar, vilka, tillika 
med de få däribland stående tallar och 
björkar, lätteligen bortröjs, landet 
rensas, och således skönt äng därav 
med tiden bliva kunde. Uppå Ruudh-
selets5 n:o 12 nedre ända löper en ava6 
eller vik in av själva älven, kringom 
vilken ava är skönt ängesland, med 
vall- och starrgräs ibland, och sedan 
uppför hela Ruudselet vid dess orter 
och uddar på båda, men mestadels på 
norra sidan om älven, be fanns ock 
vara vacker grässtrand, och en skön 
slåttmyra n:o 13 tämmelig stor av god 
art, med några tallar och lövskog 
ibland, videbuskar är ock uppvuxna 
vid stranden som borthuggas måste. 
Några	små	holmar	finnes	ock	uppå	
detta Ruudselet, där som gräs växer, 
men är så steniga att de icke till äng 
brukas kan, utan mäkta väl tjänliga till 
att därpå föda om sommaren får, 
kalvar och getter. Nu så mycket man 
kringom bemälte Gran- och Ruud-
selen sett och funnit haver kan man 

5 Ruselet.
6	 Kattisavan.

göra sig försäkrad att uppräknade 
ägor gör tillfyllest för trenne åbor, och i 
synnerhet föder ett stort tal boskap, 
om stranden och eljest myrorna väl 
röjda bleve. Uppå Vallen litt. A7 kan 
bytomten bekvämligast bliva, efter där 
är vacker plats och lägenhet till 
åker land, skog och mulbete, hela stora 
vidden omkring.

Uti en summa sagt, så felas under 
detta litt. A ingen lägenhet som en 
bondby nödigt behöver. Förty här 
finnes	nödigt	åkerland,	ängesland,	
överflödig	timmer-,	löv-	och	näver-
skog, samt mulbete för åtskilliga slags 
boskap, kvarnställen, jäm väl ock 
svedjeland.	Fiskeriet	finge	dessa	tre	
åbor bruka uti Graan- och Rudselen, 
där	som	fås	fisk	med	not,	nät	samt	
stödjande8 om hösten, av följande 
slag, nämligen gädda, laxbörking, sik, 
harr, id, abborre och mört; lakar 
finnes	ock,	men	lapparna	brukar	intet	
efter	sådan	fisk.	Uti	Åima	träsk9, n:o 
14,	kunde	dessa	åbor	ock	fiska	efter	
gädda, sik, abborre och små löjor, 
med not och nät.

7	 En	plats	mitt	emot	Kattis	avan,	numera	
överdämd.

8 ljustring
9	 På	kartan:	Ubma	Jauri.	Oklar	identifiering	

– kanske Stor-Granträsket?

Rudsträsk10 n:o 15, Stenträsk11 n:o 
16, Långtjärnarna12 n:o 17, Gråssträsk13 
n:o 18 brukar lappen Amund 
Amunds	son	och	finnes	vara	fisk,	
nämligen uti Ruds  träsk laxbörking, 
gädda, sik, harr, abborre och mört, 
samt lakar. Inom förbemälte land är 
ännu ett träsk be mält Mättke Jauri14, 
vid	vilket	finnes	lägenhet	till	tvenne	
åbors boställen, och härefter pag. 24 
omständligen förmält bliver.15

Vad djurfånget vid detta bo stället 
litt.	A	vidkommer	så	finnes	uti	ovan-
bemälte Tuurbergs land under-
stundom bävrar uti bäcken som löper 
utur Rudsträsk neder uti Rudselet, 
som av bäcken samma namn fått 
haver, utter ock ibland, samt björnar, 
vargar, rävar, vildrenar till tämmelig 
myckenhet, mårdar, lekatter, ekorrar 
och åtskilliga slags fåglar, och harar.

10 Rusträsket.
11 Lill-Granträsket?
12 Långtjärnen, Långviktjärnen och 

Stavträsket.
13 Sannolikt Sör-Sjön.
14 Sörträsket.
15 Se sidan 81.
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