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Von Qvanten-suvunvaiheista1
Von Qvanten-suku
on liihttiisin Liivirrrnaalta,
josta se on tullut Suomeen1600-luvunalussa.
Suku on aateloituja merkitty Ruotsinritarihuokeskeineeseen
vuonna1650.Von Qvanteneideirr
sintiiasuinaluetta
on ollut menneindvuosisatoina
Tanrpereerr
itiipuoleinenalue, Kuhrrralahti,Sahalahti, Piilkiineja Kangasala.Varsinaisensuvun
pAetilan, SahalahdenHaapaniernenkartanon,
lisiiksi suvun haltuunjoutui myds Sahalahden
Haapasaaren
Noksioinen(silloistaKuhmalahtea).
I'laapanienren
von Qvantenit siiilyttiviit pitkiiiin
nlutta site vastoin llaapasosiaalisen
asemansa,
saartahallinneensukuhaaran
vaiheetovat kertotaloudellimus viihittiiisesteyhteiskunnallisesta,
rappiosta.
sestaja moraalisesta
'fiinrii
aatelissukuon hyvii esinrerkkieliinrdn
vaiheiltaanviirikkiiiistAja tarunhohtoisesta
sunronintavoinmievusta,joka on sukututkijalle
vaiheistakiytyy
lenkiintoinen.
Von Qvanteneiden
palrnclkopaljontietoa,sillii hc ovnt k:irii.ittincet
jon, etupiiiissii
suvunkeskenperinntiistii.Anrntasaakkapiiiiasitiltaanhe ovat olleet 1800-luvulle
lre
assasotilaitaja kotipitiijiissiiiirrSalralalrdella
siiiitylAisovat kuuluneetpitiijiin harvalukuiseen
t<jcin.
Erilaistenasiakirjojenlisiiksi heistiion siiilynyt myOsperimiitietoa.
Haapaniemenherrat2
Haapanienteetr
oli syntynytyhdist?iSahalahden
jo ertncnkyliin
nriilliikyliinkuusitaloasuurtilaksi
joutunristaliivinmaalaisen
Jost von Qvanteuin
talo oli niin surtri,ettd sen
haltuun.Haapaniernen
oli varustettavaperiiti kaksi ratsumies6sotaan.
Millii tavoin Qvantensai tiimiin tilan sukuoikeuVuondet senentisilliihaltijoilta,ei ole tiedossa.3
tila, sek?iosa Haapasaaren
na 1647Haapaniemen
kyliiii kuitenkin lahjoitettiinvon Qvantenilleja

llaapanicrninrairritaan
v.1654hdrrensiiterikseeu.
Qvanlcuirrhallitessakarlanoa,se laajcni vielii
1660-luvulla
osallaMoltsiarrkyltiil (ks. perirn6tieto). Jost von Qvantenillelahjoitettiinv 1647
nry<isPAlkAneenSappeestakolme taloa, mutta
niimd peruutettiinv. 1682.41700-luvunpuoliviilissii Haapanienren
herrat hallitsivat mycisosaa
SahalahdenKeljon kyliistii, sekd samanpitiijiin
Kiirkkiiiin kylee.5
kuoleJostvorr Qvanteninv. 1667tapahtuneen
ntan jiilkeen tilaa hallitsi hiinen leskensiiEva
Magdalena Richter. Aviopuolisoilla oli kaksi
poikaaja yksi tytdr. Omaisuusjaettiin siten,ette
vanlrinpojista,majuri l-lenrikJohanvon Qvanten
ja nuorin ratsunrestari
sai Flaapaniemen
Gustaf
kylliiiu perusteAdam von Qvalrtenllaapasaaren
tun Noksioistensiiterin.
lsossareduktiossamyris Haapanienriperuutettiin veronalaiseksi.Suku sai pidettyii paetilan
ratsumiestii.ianiiin
itselliiiirrryhdyttyiiiinpitiirndAn
ja sc sai pitiiii
siiteriratsutila
tilastarnuodostettiin
jatkuvastitiirniirr
rnaanluorrrron.0
lsovihan aikaan I laapattietrtenisiintliviiki oli
ja
paossaja palattuaansitii kohtasi rappeutunut
lriivitettykartano.Katot ja osa seinistiikinolivat
nriidiintyneet,
savupiiputolivat kaatuneetja osa
poltettu.Pellot olivat jopa osittain
rakennuksista
ja
nretsittyneet talostarydstettykaikki irti liihtevii.
Kahdeksanvuodenhiivitysja hoidonpuuteolivat
palrastirappioittaneet
tilan.
Talon isiintiirnajuri Henrik Johanvon Qvanten
v.1709.
kaatuisodanaikanaPultavantaistelussa
'l'aloa
piti hiinenjiilkeensii leski Anna llelena
on InerRarnsay.Vuodesta1733tilan ornistajaksi
kitty heidiin poikansa kapteeni Fredrik von
v. 1743.PeriQvanten.Hiin hukkui Tukholmassa
kartanoahetkenaikaasenomiskunnan.hallittua
tajaksi tuli edellisenpoika, luutnantti Henrik
Adolf von Qvanten.H6nenkomeastaja kalliista
j?iiinyteliirniiiintarion kansansuussa
elAnriistiiiin
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rrri vielii
perirn[r v 1647
a, mutta
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luteolivat
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n v.1709.
la Helena
si on mergdrik von
Peri1743.
omis,sen
I Henrik
!a kalliista
lrnliintari-

niiillii tarinoita. Jotakin todellisuuspolrjaakin
eliimii
olevan.Koskatuhlailevainen
noillan?iytt6ii
pakotti hiinet myymiiiin tiluksiaanja kiinnittiiHiinenfyttiirensiiElisabet
miiiin lainojapii?itilaan.
Frederikavon Qvantenavioitui Viiiiksynkartatron
isiinniinKlas Ugglankanssa.T
Qvantenienhistoria
piiiittyi lopulta pakkohuutokaupflaapaniemessfl
paan.
Viela tiimanvuosisadanalussaHaapaniemioli
todellinensuurtila,kiisittiienn. 600 ha maata.Tila
| 700-luvun
omisluksessa
sAilyivon Qvanteneiden
lopulleasti.Tiimiinjiilkeen kartanoaovat omistaVuonna1850tila
Lange-suvut.
neetSegerstedtja
omistukseenSimo Joosesiirtyi talonpoikaiseen
tilan. Vuonna1886tila
pinpoikalivarin ostaessa
sai uudenomistajasuvunVesilahdelta.Juho EeVuonna1935tila siirtyi ldnen
vert Flaapaniemen.
vlivylleen,Aukusti Vihtori Heikkiliille,jolla suvullatila on viel?inykyisinkin.8
Sahalahdenmahtimies Jost von Qvanten
Kirkkoherrojaja kappalaisiavalitessaanpiispan
ja tuomiokapitulinnimitysoikeuttarajoitti aikavallan lisiiksi ns. patronaattinaankuninkaallisen
oikeus.Tiihiinoikeuteensisiiltyipaikallistenaatelismiestenainakin osittain miiiiriiiivliasemakiroli vain
kollisissanimityksissii.Josseurakunnassa
yksi mahtavaaatelinen,oli hiinellii tdydellinen
patronaattioikeus.
Kirkkoherrat ja kappalaiset
piiiisiviitvirkaan vain hiinen armostaanja suotai
siostaan.Joko tAydellinenpatronaattioikeus
merkiftAvdsananvaltapapinvaaleissa
oli aatelisilla Hiimeessii1600-luvunlopulla ainakin kahHeihin kuuluivat
deksassaemiseurakunnassa.
mydsSahalahden
Haapaniemen
von Qvantenit.9
Haapaniemenisintd Jost von Qvanten katsoi
tdtenpitnjlinjohtomieheniihlinelldolevanvallan
yli papiston.Hen joutuikin riitoihin Sahalahden
kirkkoherrankanssa.Ankaranriidan seurauksena
kirkkoherra Reuter kirosi von Qvanteninjumalanpalveluksenaikana saarnastuolista.Tdmdn
takia von Qvanten suuntasikinkirkkonratkansa
mydhemminPnlklneelle. Haapaniemenkotipapiksi mniiriittiin v. .I 659 PiilkiineenpitiijiinapulainenPaulusCollinius.lo
Jost von Qvanten oli tarkka arvostaanja hAn
pitikin tiukasti kiinni ensimmdisestiisijastaan
kirkossa. Saarioisten muodostuttua kartanoksi
saivat myds tiimdn tilan isdnnlt kiiydii istumaan
penkkivlen,kanssaensimmiiiseen
Haapaniemen
riviin.ll
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Noksioistenherrat 12
Jost von Qvatitensai v. 1647 lahjoitusmaikseen
my<isllaapasaaren
kyliin. KahdestaHaapasaaren
kyliin tilasta muodostettiin Noksioisten eli
siiteri.Niiiden tilojen siirtyminen
Qvantensbergin
talonpojiltavon Qvanteneilletapahtui todennAjonkin asteisenhuijauksenseurauksena.
kiiisesesti
Ilmeisestihiin oli hankkinutsukuoikeudetitselleentalolIistenjouduttuaveroriisteih
in.
kylzi peIsossareduktiossakoko Haapasaaren
ruttiin v.1683, mutta von Qvantenit saivat sen
pysyrnii2inhallussaanratsupalvelustavastaan.
Noksioisista muodostettiin yhdessii Aakkulan
tilan kanssasiiteriratsutila,siten ettii kumpikin
talo pysyimaakirjoissa
omananumeronaan.
Toisin kuin Haapaniemenisenteveki jeivdt
Noksioistenomistajatkotimaahanisonvihanajaksi. Veniiliiisetveiviit kartanonisdnniin,ratsumestari GustafAdam von QvanteninH[meenlinnaan
vangikseen,jossa he pitiviit hdntii kaikkiaan kahvii\on ajanvuosina1715ja 1716.
denkymmenen
Siitii huolinratta,e$Aratsumestari
von Qvanten
eli vield vuoteen1727,hinen poikansa,tykistiin
luutnanttiClaesvon Qvantennimitti itseiiiinNoksioistenkartanonomistajaksijo heti isonvihan
jiilkeen.Claesvon Qvantenillaoli kahdestaavioliitostaanyhteensiil4 lasta.
GustafAdamvon Qvanteninkolmestanaimisiin
menneestiityfiereste kaksi solmi vastoin lakia
avioliitonaatelittomankanssa(Laki kielsi tdmiin
vuoteen 1723).Yhdellii sisaruksistaoli avioton
lapsi kartanonrengin kanssaja yksi sisaruksista
nrainitaanvdhlimieliseksi.
Claesvon Qvantenvuokrasikartanonsa
v.1762
viideksi vuodeksikersanttiMagnusHdgbergille.
Vuokralainen ja vuokraaja joutuivat kuitenkin
jonkin ajan kuluttua riitaan keskeniiin. Riitaa
puitiin myds kerejilll Hdgberg oli haastanut
vuokranantajansa
ktiriiji Ile ensin torpparienyllyttdmisestdja sitten siite, ettii von Qvanten esti
hiintii'hoitamasta
tilaa. Oikeudessatuotiin esille
vdite,ettii Htigbergolisi "vlikevill[ juomilla vieteIlyt" von Qvmtenin allekirjoittamaanvuokraso.
pimuksen,jossa oli alempi vuokrasummakuin
vuokrasopimuksenkonseptissa.Kuultuaantiimiin
Hdgberg peldsgrija luopuikin haasteesraan
kesken asiankdsittelyn.
Claesvon Qvanteninpojista kaksi seurasiisiiiinst sotilasurall4vanhin pojista Gustaf Adam oli
kersanttija nuorempi Ofto Ludvig kornetti, kolmannenjiiiidessiitiiysin vaille koulutusta.Pojista
Otto l-udvigja nuorin,opintojavaillej66ny Karl

Adolf avioituivatmolenrnrat
aatelittornien
kanssa.
Claesvon Qvantenin
viidestiityttArestA
vain yksi,
ElisabethHelena,oli naimisissaaatelisnriehen
kanssa.Hiinenmiehensii,Karl Johanvon Hausen
ja kuului sukuun,jota ei oltu
oli sotilaskirjuri
nrerkittyritarihuoneeseen.'lyttiiristii
kaksiavioitui kersanttien
kanssaja nuorinHedvigMargareta
synny.ttikolme aviotontalasta. Lopulta kahden
lapsen is?i, Iisakki Heikinpoika avioitui hiinen
kanssaan.
Viides tytiir tuomittiin lapsenmurhasta
v.1763ja hiinkuoli seuraavana
vuonna.
Claes von Qvanten pyrki laajeutamaan
maaomaisuuttaan.
Hiinenomistuksessaan
olivat nryris
Sahalahden
llaapasaaren
lrskolaja Iliirikkala,
Kangasalan
sekii
Sarsan
Markkula.
Noksioistcn
herra,luutrrnntti
von Qvarrlcn
Cllncs
o r n i s t i1 7 5 0 - l u v u l lran y r j sK a r r g a s a l a r r ' l ' o o s i l a n
kartanon.V. 1763 tila joutui hiinen serkkunsa
Viiiiksynkartanonisdnn?in,
Gustaf LorentzUgglanlraltuun.
Tila joutui Ugglantyttereuhallintaan
vuosikymmenen
lopulla.Tiilltjin tiistii syr.jiiisestd
lanrpuotien
hallitsemasta
tilastauruodostui
vaatimatonkartano,jossa ornistajat itse asuivat.Kartanostakliytiin sukulaisten
keskenvuosiakestiinyt
riita,kenelletila lopultakuuluisi.ls
KoskaNoksir.rinen
oli alaltaanpierrijn jakajia
oli nronta.olisi toistenosuuksienlunastanrinerr
ollut 1'livoimaista.
Tiimiin vuoksi ryhtyiviit vanhemnratjakamaantilaa lastensakeskenjo eliiessiiiin. Jako synnytti kuitenkin riitoja perillisten
kesken,joita ratkottiinlopultaoikeudessa.
Kartanossakliviviit lopulta kaikki taisteluatoisiaan
|4
vaslaan.
Olosuhteidenpakostarahvaantasolle
Viimeiseniisuvunedustajana
Noksioistcnkartanoa omisti Otto Ludvig von Qvanten.Hiinet vihittiin enriinnciitsijlnsA
Anna Feirichinkanssav.
1767.Heillii oli jo ennestiiiinaviotonpoika. Tiimiinkin perheenvaiheetolivat hyvin viirikkiiiit.
Eino Jutikkalanmukaanedellii mainitun poika,
Clasllenrik, ei ollut saanutvanherrrnriltaan
ruokaa.vaanoli joutunut etsinriiiinsit?ikulkien ynrpiiri pit[jiin herrasviikien
luona.Hiin kohosirnyrihemminluutnantiksi.
Hiinetpantiinpian kuiteneliirniinkin holhouksen
alaiseksiepiisfliinn<ilIisen
Johannasynnl'ttiavisii vuoksi.Hdnensisarensa
ottonranlapsen,veljestiiCarl Adolfista tuli torppari,jolla oli jo ennenvihkimistiikaksi aviotonta
lasta.Yksi hiinen ty'ttiiristiiiinasui myiihemnrin
Vaasassa,
missli hiin p?iiistyiiiinhospitaalistaeli
lapsensa
kanssa.
tullinulkopuolella
aviottoman

Yrjti Blomstedinmukaansuoranainen
aleneva
siiiitykiertooli aatelissukujen
piirissiiharvinainen
lliinreessii
vie161700-luvulla.
Tiillaisiasukujaoli
kuitenkinjoitakin, kuten HattulanSpAretja SahalahdenNoksioistenvon Qvantenit.Siiiitykierrosta l-liirneenaatelistenparissaalttavatviitteita
oheisetBlomstedinlaskelmatH[nteessdvuosina
1720-1810aatelistensolmimista avioliitoista.
Luettelostapuuttuvathiimiiliiistenaatelisrniesten
lldrneenulkopuoleltahakematvairnot.Puutteita
saattaa
olla mydsvihittyjenluettelossa
esiintyvien
aukkojen
vuoksi.l5
'l'aulrrkko:
I liirrrcen
aalelistcrr
solrrrirnat
avioliitot
v u o s i n1
a7 2 0 - 1 8 1 0
'lirincn
Molcnrrnat
aatelinen. Muu
aatclisia toinenseltyldinen
1720-30
t2
II
t73l-40
il
il
t74l-50
il
2t
2
175l-60
2t
24
I
176l-70
l8
40
4
l77l-80
ll
30
2
l78l-90
12
38
I
1790-1800 2t
32
I
l80l-t0
2t
29
5
Kutcn olenrnrevoineettodeta,von Qvanten-suvun
vaiheet kattavat laajasti eliinriin kirjon aina kirkon
ensimrrriiisissiipenkeissii istuvista kartanon herroista kulkureihin ja huonornaineisiin naisiin
saakka. Eino Jutikkala pitnii syynii Noksioista
hallinneensukuhaarantaloudelliseenrappeutumiseen vaatimattornia ja huonopalkkaisia toimia,
pientiija syrjnistii maatilaa, sekii suuria perheitiija
al ituisia oikeudenkiiyntejii.I 6
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Von Qvanteneiden
viirikiisja talonpoikiensilmisjiii kansansuussaeliimiiiinmosii mahtavael&imii
tarinoina.
nenlaisina
"Mutlajos oli Saarijoisilla iso herra nih HaapanicintenkartanossaSahalahlellasidllA se vast oli
oikeen kupilas (--mahtitnies).Se istu kirkossakin
etupenkkijtija Saarijoisteh herra vasta toislapenkkijci..Seuli sotaheta ja riimuurari (=vapaamuurari) ja sen nimi oli Vanlte (von Qvanten).
Sill oli ihmisennahlmaslatehlyt vaatteetjokka se
pani yldnscik (=ylleen) kun se nrcni Tokholmiir
riintutrarien kokoukseejja kun seuli reisulla oli
sillri aljo (=kesy) karhu vcinttinicihenti (ajuri,
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t kirkossakitt
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lleetiokka se
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ku,skitrtr),ia kuks oristu (:oritlo) elessri. .lo/c.r.rrt
.sill oli olluk kukko oina nnnassd (=nukano),
.seuli sei.sonus stttoorr i in,se ll iicisscikul takricil),1Ici
(=kullokciiidyillci) satulassa kiinnij ja jos se lappeluvu olleettais,sa laulo nin se licisi voittoo. Sill
oli monta nuutakin talloo Sahalahlella. nutta kun
se piti kerran yhlet isot kestit Tokholnissa ne
nnkso nim paljo eua sen oli nyytcivti Pitililtir
re lssi (=reil ssit ila).
Sille se rupe.s isollelleen (=futluamaan, vaatimaan) koko Molttijan kylldci, jok on ihah lluttlxtnicimev viciressci. Kun se silci usseemman kerrnr
tillasi (=vaati, kcirlti), olis akumdnttitalojeh
(:riilss ien aputilojen) halt ii at myyneekkint maaniscintri
sa, ntutta Arrar ryslhollin (:rusthollin)
sano, ettei hcin nryyl talloonsa heruolle eikci
mu,stolaisille; jonsei olis ittella poikija kenkktii.s
(:lafi oittais i) sej j ollekin suhrlaispo ijj aal le.
Ktnnei se Vanlle saanu ostolla Molltuan lqlldci
ittelleen nin se omil lupinsas siirsi rajajp.yykit ja
alko vcikivallalla a.suva issoo ossaa Molttiiun
kylcim pellost aja niilyslri KylAn isdnndt valittivat
ntoarrycivricimisestri ki i hl akun laaj j a Turnah ho
vercicittiim (--hovioikeuteen) mutta kun sei autlanu
antoval ne Sahalahlen senaikasellep papiller
rahhaa ja se meni Ruattiin kuninkaan lykri valituskirjaa vicimcitih. Kmikaalta lulikin ktisky ettd
pvykip pitlcici pantamaan takasiv vanhaam paikkaan,sa. Mutta kum maamittari tuli niilci reilaan
( = kunn ostama an, j cirj est cimricin) ei se p an nu kkan
niitri entiselleem ,nuuta sillcilailla eltci Haapanicinten pualellej jcii virikikim paljo Molllijam nnata.
Ssatiim sitci senfin lakasi aika pitki ja lewee
kaikalej (: kaitale) ja sitd takasis saatuva maata
kutl.ttaan nyh hovinsarraoks. "l7
Haapaniemen isiinniistii kerrotaan myiis, ettd 'be
huusi kur rysstit hydkkcis suamalaistem pririllen
ellri qnrmukkaa pojjaat ja hurrakkaa pojjaat kyllci ryssti paska pakenee!" - Se kitti
"paska"

60,
IlornannillaI 16,Ilarhalant,ydiaCarpelanilla
KollolanMariavon Qvantenilla
54ja kirkkoherra
47. Varakkaimpienkin
talt.rnJulius Roschierilla
poikien liiinet olivat tuolloin huomattavastialle
edelliinrainitttden,
vain I l-33 iiiintii.l9
EdelliinrainittuMartiavon Qvantenon viimeijiisenistii,
joka oli haudattuns. vannen sukunsa
suvunhautakaphallahautausmaalla
sijaitsevaan
peliin.
PiilkiineenkirkkoherraAspegrenintytiir Maria
avioitui kruununninrismies
EngelbertEmanuel
von Qvanteninkanssa.
MydhemminQvantenittulevat tunnetuiksiheriinniiisyyden piirissii. Piilkiineen Vesikansan
suutariksi
kutsuttuGustafvon Qvantenoli naimisi ssaherlityssaarnaaj
a Ferikk i Humalojan fyttiiren
Marian kanssa.Heidlin poikansa,herastuomari
Erik von Qvanten,oli samallasuvunviimeinen
jdsen Sahalahdella.
Hiin kuoli v.
miespuolinen
1952.Hiin omisti Partalantalon Ilolan kyliissii.
ViirneisenlisuvunjiisenistiisaatettiinSahalahdella
Irautaanv. 1966hiinentyttArensA
Eeli von Qvanten.2o
Von Qvateneillekuului aikanaanmyds Miintsiiliin
Nummisten
kyliissii
Ylikartano
(Andersberg) 1800-luvun puoliviilistii vuoteen
1916. Ylikartanonmailla sijaitseeharvinainen
jossa on Von Qvanteneiyksityinenhautausmaa,
den ja Mustakallioidensukuhaudat.Tarinoiden
mukaanvon Qvanteninhaamukummitteleeedelleenkinkartanonpiiiirakennuksen
ullakolla.2l
Sittemminsukuon siirtynyt kokonaisuudessaan
Ruotsiin.Ruotsinvuoden 1989 aateliskalenterin
mukaannirnenkantajia
oli tuolloin alle kymmen
henkeii.2?

sannact aina semmosena sivusanana puhujessa.
Ja ryssiem plidlikkd kannusti hevoslaan ttitli IIaapanitimen everislili kohlen, ja kun se pcitisi likellen nin Haapanitimen everisti veti miakan tupestaaj ja ryssttm ptili oli oitis halki kur rtititikkA".tB

Kangasalan
mainekauneudestaan
kuulunakuntaja
na perustuuperustuupaljolti viime vuosisadan
tdmdnvuosisadan
alun matkailijoiden,taiteilijoiden ja valokuvaajienluomaankuvaankunnasta.
Yksi ensimmlisidKangasalan
maisemiaylistdneitAoli runoilijaEmil von Qvanten(s. 1827Pori
k. 1903SanRemossaltaliassa)Hlin oli runoilija,
sanornalehtimies,itsendisyysmiesja Suomen
laulun kirjoittaja.Lisliksi hdn oli Ruotsinsanoperustaja.Hdn opiskelisukunsa
malehtimiesliiton
perinteiden mukaisesti aluksi kadettikoulussa,
muttajiitti ndmiiopinnotkesken.23
julkaistiin
Von Qvantenin"Kirjeita rnaaseudlta"
HelsingforsTidningar-lehdenkolmessasyysnu-

Suku on vaikuttanutmyds Pelkaneelldja
MdntsAldssd
Sukuon vaikuttanutmyds Piilkiineellli,jossavon
Kollolan
Qvantenitomistivatviime vuosisadalla
tilan.He kuuluivattuolloin pitiijiinvarakkaimpien
talollistenjoukkoon.Vuoden 1892iiiinilistanmukaanElis Waldensillaoli 268 iiiintZiKankaisten

Emilvon Qvantensukunsaentisilld
asuinsijoilla

rnerossa
v. 1847.TiirniiKangasala-kuvaus
oli ajan
parastanratkailumainontaa.
I{iinenkuvauksensa
ovatvarmaankauneinta,
mite llerneenja Kangasalanluonnosta
on milloinkaankirjoitettutoteaa
PaavoVirkkunenAgathonMeurnranineliimiikerrassa.24Pii?it[nkinesitelrniinitiihiin hiinriiliiiserr
ylistykseen.
maiseman
".. Niirr, kun nrikeekaiken tcincin,ldytyy levollisinnankin sydcintenpaisua ja lunlea, ellci ldt,rd
onjolain niin hiljui,tla ja
on kaunisla.Ncikcialassa
y*:;ittiii,ttii,:;illi olenuttu,tyilkl.iiil.Kilettwilitlelu
tui lehnrinkellon hiljainen kalke kuuluvut siilrcn
i kdiinkun it.ses!ticin..."25
iltnrono illutrtt
"Sii!cilct'rirrii.surrorrrdllorrkur
kuljimmeauringonlaskussa
hitaasti trimtinkuuluisan harjun seAdnnettdpitkin. Lemperi.tuoksuva
kesriilnn, palavat purppurap ilvet j otka rrii ketisli
loislivat sinitriyleisltitaivaanlakeavasten,jokin en tiedri ntikd - tdylti sieluni luhansin vrilkkyvin
ajatulain ja kuvirr.Puut, joiderr vihretiin oksien
lcivitse ninci silloin tcill(iin saatoit, allurollo kaukana havaitakullanja sinenpilkahduksia,nriytlivrit nintula vain esiripulla, joka silnhnrripdykpoistuisija paljaslaisijolain sa,rontatlonran
ses.sri
Ienlnisutt)lrtiikki.:isilnieyi eIeu,. ... tliircttiniin
laajenevalaulu nrualaja veltti siittsi kwrmullukin
puolen tuolla alhaalla kesdydnntystillisessci,
enenevcissci,lempecissti hamardssd, kumes kaikki
jcilleen htivisi ilqitin kuin vieno ndky. 'l'ie kaurtui
alosptiinsivuutli kirkon ja jalkui pilkin lunrnransinisen, kuolemanhiljaisen,pienen Ukin ranlaa.
Kuu, jonka valo nyt vasta alkoi levilti, oli juuri
laskeulunulsen syvyyksiin,ottaakseenyr)n hiljaisessa hi Ij aisessa y ksinciisyydessci kylvyn, kununinkin sitri ennenheitettltcicinVes|tirveenpilkdn hopaoirtot'an."26
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Searaavalla sivulla Haopaniemenja Noksioisten
von Qvanlenien sukutaulu

Haapaniemi

Noksioinen

JostQvantaateloitu1650nimelliivon Qvanten
majuri Sahalahden
l-laapanierni,1608- 1667
Henrik Johan
1 6 5 l- 1 7 0 9
majuri

GustafAdam
1653- 1727
ratsumestari

II

I
Feredrik
1 6 9 9- 1 7 4 3k, a p t e c n i

-,-'l
I

Margareta Magdalena
l 6 8 l - 1 7 6 2 ,S o r o l a n

HenrikAdolf
ElisabetFredrika
1740 1805,luutnantti 1744- t799
Viiiiksyn kartanon
emiintiiKangasalla

Claes
1695- 1770,luutnantti

OttoLudvig
t733- 1787,
kornetti

Car lAdolf
1749- 1818,
torppari

I

II

JostJoakimFredrikAdolf
1771- 1822,
luutnantti

l----

----

|

JohanEdvard
1795- 1844,
kapteerri

ClaesI lenrik
1766- 1833
Iuutnantti

Flenrik
1 7 8 9- 1 8 3 3 ,
torppari

\

\
Carl William
Engelbert
Emanuel Gustaf
l80l 1861.
1807 1855,
1 8 3 3- 1 9 0 3 ,
pitiijiin suutari
luutnantti,postinrestarinirnismies
PiilkiineKollola
PiilkZine

I

Ernil

EdvardOlivier
1827 1903, 1833- t902,
eversti
runoilija,
sanomalehtimies

II

FredrikVilhehn Flugo
1 8 3 4- l 9 l 5
rnaanvilj elij ii Miintsiil ii
Ylikartano

I
LouiseJosefine JostWilhelm Hugo
r 8 6 7- l 9 l 6
l88l maanviljelijii

Erik
1862- 1952
herastuomari
Sahalahti
I

II

Eeli Aleksandra
1899- 1966

