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• 1. Karta över Helsingfors med omnejd från 1600-talet. 
Norsögårdarna Rastböle, Porslax och Skata fanns g ,
redan då. Originalet finns i Stockholm, kopierat av 
Torolf Lassenius



• 2. Henrik Henriksson Lassenius odlade Skata kronohemman 
med rätt till lägenhetens inkomster mot att han betalade skatt 
från och med 1840 efter att ha flyttat från Lassas hemman ifrån och med 1840 efter att ha flyttat från Lassas hemman i 
Tali. Han hyrde även ön Svarta Hästen. Isak Svanström ägde 
Skata hemman från 1848 till 1872.



3 Olj ål i Hil El S t ö född• 3. Oljemålning av Hilma Eleonora Svanström, född 
Palmqvist, gift med August Robert. Målningen avbildar 
Skata hemman i medlet a 1800 talet Oljemålningen iSkata hemman i medlet av 1800-talet. Oljemålningen i 
Folke Lassenius ägo.



• 4. Från 1831 till 
1888 fortgick en1888 fortgick en  
process om skiftet 
mellan Nybondas 
och Skata, som ,
inte verkställts, 
utan gårdarnautan gårdarna 
hade gemensamt 
fastighetsnummerfastighetsnummer.



• 5. I samband med 5 sa ba d ed
domstolsutslaget 
bestämdes attbestämdes att 
Skatas byggnader 
k ll fl ttskulle flyttas. 

Flyttningen till 
Degerö verk-
ställdes 1889.



• 6 Alexander Lassenius son till Henrik• 6. Alexander Lassenius, son till Henrik 
Henriksson Lassenius på Skata, gifte sig med 
Carolina Åberg Paret löste t CarolinasCarolina Åberg. Paret löste ut Carolinas 
broders arvsrätt och kom så att äga Porslax.



7 E ili M i• 7. Emilia Maria 
Svanström äldsta 
dotter till Isak och 
Maria SvanströmMaria Svanström 
blev Alexanders 
andra hustru Honandra hustru. Hon 
bodde 9 år på 
P l h 47 åPorslax och 47 år 
på Marielund som 
fick sitt namn efter 
henne.henne.



8 K li C i i• 8. Karolina Crispina 
Lassenius, född i 
Al d L iAlexander Lassenius 
första gifte sålde sin 

d l 5/7 P larvedel, 5/7 av Porslax, 
till sin förmyndare 
hä d hö di Jhäradshövding Jansson. 
Hon bodde sedan kvar 
till i död d ttill sin död med styvmor 
och halvsyskon på den 
k bli d lkvarblivna delen av 
Porslax, som fick 

t M i l dnamnet Marielund. 



å• 9. Marielund levde vidare som sterbhus till 1893 då 
gården övertogs av Alma och Fridolf Lindberg. Fastig-

åheten på Kallviks udd köptes av Alexander Mauritz 
som uppförde villan Åsa på tomten 1908 – 1909. 



• 10. Marielunds karaktärshus flyttades några hundra 
meter från Porslax till den plats där Nordsjö kyrka numeter från Porslax till den plats där Nordsjö kyrka nu 
är belägen. Husen revs år 1977.



• 11. Charlotte Helena Schulman, mellanbarn till 
M i h I k S t ö h åMaria och Isak Svanström, var husmor på 
Fallbacka gård.



• 12 Nordsjös första folkskola inrättades i• 12. Nordsjös första folkskola inrättades i 
Porslax gamla kvarblivna mangårdsbyggnad. 
Huset ombyggdes till skola på 14 dagar avHuset ombyggdes till skola på 14 dagar av 
gubben Åhman, ”slöjdare” på Nordsjö gård.



• 13. Nordsjö – Botby nya folkskola efter branden.



• 14 Hilma Lassenius14. Hilma Lassenius, 
Alexander och Emilia 
Maria LasseniusMaria Lassenius 
dotter, var skolans 
lärarinna under årenlärarinna under åren 
1883- 1922. Mor 
Emilia satt i direkEmilia satt i direk-
tionen. Skolan 
upprätthölls avupprätthölls av 
gårdarna Nordsjö, 
Marielund ochMarielund och 
Rastböle.



• 15 Alma Lindberg• 15. Alma Lindberg 
dotter till Alexander 
Lassenius och EmiliaLassenius och Emilia 
Maria f. Svanström 
var Marielunds sistavar Marielunds sista 
värdinna mellan  
1883 h 1928 H1883 och 1928. Hon 
bodde kvar med sin 

F id lf till iman Fridolf till sin 
bortgång i ”lilla 
t ”1936stugan”1936.



• 16. Almas och 
Fridolfs dotterFridolfs dotter 
Martha levde på 
Marielund till 1928Marielund till 1928 
varefter hon flyttade 
med sin man Sven 
Sjöblom till j
Kallviksudden. Allas 
vår ”tant Martha”vår tant Martha  
cyklade runt i 
bygden och visstebygden och visste 
allt om både forntid 
och samtid.


