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LAHELAN ISOJAKOKARTTA uuodelta 1.762 (MHA). Kartasta tlmenee ulkotLlusten
jako 

- 
aikaisemmin jaetut kotitilukset on karttaan jdtettU ualkoisekst. Iiiiskiiksi,. TaLo-

jen lLtterat: A : KnaappLla, B : Tuhkala, C = Seppiild, D : Mdkelii, E : Johannes-
bergin ulkoulljelmii, F : Stenbacka. Suomennoksia: SuedLad Mark : kaskimaata, Kierr

Mark : suo- (korpi-) maatd, AJbrdnd, MaLm : poltettua tai palanutta nummea.

hankkeista. Altavastaaja kertoi ryhtyneensä toimeen kylän ahtauden vuoksi
ja Erkki Sorsan neuvosta. Hän ei ollut uskonut, että naapureilla voisi olla
mitään asiaa vastaan, koska heitä ei ollut pyydetty osallistumaan kustannuk-
siin ja he saisivat parempaa tilaa talontonteilleen. Kaikesta huolimatta naa-
purit vastustivat yhä muuttoa peläten siitä aiheutuvan haittaa heidän ulko-
pelloilleen ja he veivät asian maanjako-oikeuteen.2as

6J

}K
.s.

243 VA, Hgin pit. tk. 1776.
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LAHELAN ISOJAKOKART-
TAA VUODELTÅ 1781. KES-
xnrtÅ' ERorruu pÅrKAN-
NIMI 'TUSUN MA'. Valok.
Jukka Kalervo. MHA, Julkais-
ru maanmittaushallituksen lu-
valla.

län kanta-asukas näyttää siis hämäläiseltä, todennäköisesti nykyisen Vihdin seu-
duilta tänne lähteneeltä.

Ruotsinkylästä todettiin jo Lahelan yhteydessä, että naapurien toisistaan käyt-
tåmät nimitykset todistanevat kylien välillä kulkeneesta kielirajasta. Ruotsinkylä
näyttää tulleen uudella ajalla pääosiltaan ruotsalaisten asumaksi. Kruunun asiakir-
-oissa ei tapaa nykyistä tai muuta suomalaista nimimuotoa. Kirjoitetaan ainoastaan
ilemetskog taikka Klemetskogsby, suomennettuina Klemetin metsä tai Klemetin
.-.letsän kylä. Kansankieltä vaalineen pappismies Pampinaeuksen kirjoittamissa

'.rakirjoissa v. 1643 esiintyy Rodhzu,a6 todennäköisesti siis pelkkä Ruotsi. GUN-

"'OR 
KERKKOSEN julkaisemissa tallinnalaisen Ficken velkakirjoissa esiintyy

510-luvulla myös Rotschobuw Ruotsinkylää tarkoittamassa.
Klemetskogin osakyliä lienevät olleet keskiajan lopulta tunnetut Storebyen

_ --"'n .pohjoispuolella' ja Yffiosby, öfiosby : övjosby, suomeksi kait ylösjoki,
': -:sjoki, .jos nimen haluaisi välttämättä tulkita.

Se mitä Nahkelan yhteydessä sanottiin skog-loppuisista paikannimistä pätee
r.:metskogiin vielä paremmin, sillä täma sisältää selvästikin miehen nimen osoitta-
- .>sa metsäalueen omistajaa. Mainittu Klemetti on todennäköisesti ollut lrotsalais-

:.:. uudisasukkaiden jälkeläinen (esim. Porvoon pitäjässä on Klemetsby). Hän lie-
-:: samoillut aluksi vuosittain Vantaan alajuoksulta päin (viitteenä tähän esim.
: ":-stön ja Lapinkylän myöhemmät Klemetin tilat) kilvan rnuilta suunnilta jo tullei-
::: nämäläisten kanssa metsänriistaa pyytämään, kaskea kaatamaan, luonnonniit-
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