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Von Qvanten-suvun vaiheista 1

Von Qvanten-suku on l i ihtt i isin Liivirrrnaalta,
josta se on tullut Suomeen 1600-luvun alussa.
Suku on aateloitu ja merkitty Ruotsin ritarihuo-
neeseen vuonna 1650. Von Qvanteneideirr keskei-
sintii asuinaluetta on ollut menneind vuosisatoina
Tanrpereerr itiipuoleinen alue, Kuhrrralahti, Saha-
lahti, Piilkiine ja Kangasala. Varsinaisen suvun
pAetilan, Sahalahden Haapaniernen kartanon,
lisi iksi suvun haltuun joutui myds Sahalahden
Haapasaaren Noksioinen (silloista Kuhmalahtea).
I'laapanienren von Qvantenit siiilyttiviit pitkiiiin
sosiaalisen asemansa, nlutta site vastoin llaapa-
saarta hallinneen sukuhaaran vaiheet ovat kerto-
mus viihittiiiseste yhteiskunnallisesta, taloudelli-
sesta ja moraalisesta rappiosta.

'fiinrii aatelissuku on hyvii esinrerkki eliinrdn
vaiheiltaan viirikkiiiistA ja tarunhohtoisesta su-
vusta, joka on sukututkijalle nronin tavoin mie-
lenkiintoinen. Von Qvanteneiden vaiheista kiytyy
rnclko paljon tietoa, sil l i i  hc ovnt k:ir i i . i tt incet pal-
jon, etupiiiissii suvun kesken perinntiistii. Anrnta-
ti l taan he ovat olleet 1800-luvulle saakka pii i iasi-
assa sotilaita ja kotipitiijiissiiiirr Salralalrdella lre
ovat kuuluneet pitiijiin harvalukuiseen siiiitylAis-
t<jcin. Erilaisten asiakirjojen lisiiksi heistii on siii-
lynyt myOs perimiitietoa.

Haapaniemen herrat 2

Sahalahden Haapanienteetr oli syntynyt yhdist?i-
nri i l l i i  kyli in kuusi taloa suurti laksi jo ertncn kyli in
joutunrista l i ivinmaalaisen Jost von Qvanteuin
haltuun. Haapaniernen talo oli niin surtri, ettd sen
oli varustettava periiti kaksi ratsumies6 sotaan.
Millii tavoin Qvanten sai tiimiin tilan sukuoikeu-
det sen entisillii haltijoilta, ei ole tiedossa.3 Vuon-
na 1647 Haapaniemen tila, sek?i osa Haapasaaren
kyliiii kuitenkin lahjoitettiin von Qvantenille ja

llaapanicrni nrairritaan v.1654 hdrren siiterikseeu.
Qvanlcuirr hall itessa karlanoa, se laajcni vieli i
1660-luvulla osalla Moltsiarr kylt i i l  (ks. perirn6-
tieto). Jost von Qvantenille lahjoitettiin v 1647
nry<is PAlkAneen Sappeesta kolme taloa, mutta
niimd peruutettiin v. 1682.4 1700-luvun puolivii-
lissii Haapanienren herrat hallitsivat mycis osaa
Sahalahden Keljon kyliistii, sekd saman pitiijiin
Kiirkkiiiin kylee.5

Jost vorr Qvantenin v. 1667 tapahtuneen kuole-
ntan jiilkeen tilaa hallitsi hiinen leskensii Eva
Magdalena Richter. Aviopuolisoilla oli kaksi
poikaa ja yksi tytdr. Omaisuus jaettiin siten, ette
vanlrin pojista, majuri l-lenrik Johan von Qvanten
sai Flaapaniemen ja nuorin ratsunrestari Gustaf
Adam von Qvalrten llaapasaaren kylliiiu peruste-
tun Noksioisten siiterin.

lsossa reduktiossa myris Haapanienri peruutet-
tiin veronalaiseksi. Suku sai pidettyii paetilan
itsel liiiirr ryhdyttyiiiin pitiirndAn ratsum iestii .ia niiin
tilasta rnuodostettiin siiteriratsutila ja sc sai pitiiii
jatkuvasti t i irniirr rnaanluorrrron.0

lsovihan aikaan I laapattietrten isiintliviiki oli
paossa ja palattuaan sitii kohtasi rappeutunut ja
lriivitetty kartano. Katot ja osa seinistiikin olivat
nriidiintyneet, savupiiput olivat kaatuneet ja osa
rakennuksista poltettu. Pellot olivat jopa osittain
nretsittyneet ja talosta rydstetty kaikki irti liihtevii.
Kahdeksan vuoden hiivitys ja hoidon puute olivat
palrasti rappioittaneet tilan.

Talon isiintii rnajuri Henrik Johan von Qvanten
kaatui sodan aikana Pultavan taistelussa v.1709.
'l'aloa piti hiinen jiilkeensii leski Anna llelena
Rarnsay. Vuodesta 1733 tilan ornistajaksi on Iner-
kitty heidiin poikansa kapteeni Fredrik von

Qvanten. Hiin hukkui Tukholmassa v. 1743. Peri-
kunnan.hallittua kartanoa hetken aikaa sen omis-
tajaksi tuli edellisen poika, luutnantti Henrik
Adolf von Qvanten. H6nen komeasta ja kalliista
elAnriistiiiin on kansan suussa j?iiinyt eliirniiiin tari-
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noita. Jotakin todellisuuspolrjaakin niiillii tari-
noilla n?iytt6ii olevan. Koska tuhlailevainen eliimii
pakotti hiinet myymiiiin tiluksiaan ja kiinnittii-
miiiin lainoja pii?itilaan. Hiinen fyttiirensii Elisabet
Frederika von Qvanten avioitui Viiiiksyn kartatron
isiinniin Klas Ugglan kanssa.T Qvantenien historia
flaapaniemessfl piiiittyi lopulta pakkohuutokaup-
paan.

Viela tiiman vuosisadan alussa Haapaniemi oli
todellinen suurtila, kiisittiien n. 600 ha maata. Tila
sAilyi von Qvanteneiden omisluksessa | 700-luvun
lopulle asti. Tiimiin jiilkeen kartanoa ovat omista-
neet Segerstedtja Lange-suvut. Vuonna 1850 ti la
siirtyi talonpoikaiseen omistukseen Simo Joose-
pinpoika l ivarin ostaessa ti lan. Vuonna 1886 ti la
sai uuden omistajasuvun Vesilahdelta. Juho Ee-
vert Flaapaniemen. Vuonna 1935 tila siirtyi ldnen
vlivylleen, Aukusti Vihtori Heikkiliille, jolla su-
vulla ti la on viel?i nykyisinkin.8

Sahalahden mahtimies Jost von Qvanten

Kirkkoherroja ja kappalaisia valitessaan piispan
ja tuomiokapitulin nimitysoikeutta rajoitti aika-
naan kuninkaallisen vallan lisiiksi ns. patronaatti-
oikeus. Tiihiin oikeuteen sisiiltyi paikallisten aate-
lismiesten ainakin osittain miiiiriiiivli asema kir-
kollisissa nimityksissii. Jos seurakunnassa oli vain
yksi mahtava aatelinen, oli hiinellii tdydellinen
patronaattioikeus. Kirkkoherrat ja kappalaiset
piiiisiviit virkaan vain hiinen armostaan ja suo-
siostaan. Joko tAydellinen patronaattioikeus tai
merkiftAvd sananvalta papinvaaleissa oli aateli-
silla Hiimeessii 1600-luvun lopulla ainakin kah-
deksassa emiseurakunnassa. Heihin kuuluivat
myds Sahalahden Haapaniemen von Qvantenit.9

Haapaniemen isintd Jost von Qvanten katsoi
tdten pitnjlin johtomiehenii hlinelld olevan vallan
yli papiston. Hen joutuikin riitoihin Sahalahden
kirkkoherran kanssa. Ankaran riidan seurauksena
kirkkoherra Reuter kirosi von Qvantenin juma-
lanpalveluksen aikana saarnastuolista. Tdmdn
takia von Qvanten suuntasikin kirkkonratkansa
mydhemmin Pnlklneelle. Haapaniemen kotipa-
piksi mniiriittiin v. . I 659 Piilkiineen pitiijiinapulai-
nen Paulus Collinius. lo

Jost von Qvanten oli tarkka arvostaan ja hAn
pitikin tiukasti kiinni ensimmdisestii sijastaan
kirkossa. Saarioisten muodostuttua kartanoksi
saivat myds tiimdn tilan isdnnlt kiiydii istumaan
Haapaniemen vlen,kanssa ensimmiiiseen penkki-
rivi in.l l

Noksioisten herrat 12

Jost von Qvatiten sai v. 1647 lahjoitusmaikseen
my<is llaapasaaren kyliin. Kahdesta Haapasaaren
kyliin tilasta muodostettiin Noksioisten eli
Qvantensbergin siiteri. Niiiden tilojen siirtyminen
talonpojilta von Qvanteneille tapahtui todennA-
kiiisesesti jonkin asteisen huijauksen seurauksena.
Ilmeisesti hiin oli hankkinut sukuoikeudet itsel-
leen talol I isten jouduttua veroriisteih in.

Isossa reduktiossa koko Haapasaaren kylzi pe-
ruttiin v.1683, mutta von Qvantenit saivat sen
pysyrnii2in hallussaan ratsupalvelusta vastaan.
Noksioisista muodostettiin yhdessii Aakkulan
tilan kanssa siiteriratsutila, siten ettii kumpikin
talo pysyi maakirjoissa omana numeronaan.

Toisin kuin Haapaniemen isenteveki jeivdt
Noksioisten omistajat kotimaahan isonvihan ajak-
si. Veniiliiiset veiviit kartanon isdnniin, ratsumes-
tari Gustaf Adam von Qvantenin H[meenlinnaan
vangikseen, jossa he pitiviit hdntii kaikkiaan kah-
denkymmenen vii\on ajan vuosina 1715 ja 1716.

Siitii huolinratta, e$A ratsumestari von Qvanten
eli vield vuoteen 1727,hinen poikansa, tykistiin
luutnantti Claes von Qvanten nimitti itseiiiin Nok-
sioisten kartanon omistajaksi jo heti isonvihan
jiilkeen. Claes von Qvantenilla oli kahdesta avio-
liitostaan yhteensii l4 lasta.

Gustaf Adam von Qvantenin kolmesta naimisiin
menneestii tyfiereste kaksi solmi vastoin lakia
avioliiton aatelittoman kanssa (Laki kielsi tdmiin
vuoteen 1723). Yhdellii sisaruksista oli avioton
lapsi kartanon rengin kanssa ja yksi sisaruksista
nrainitaan vdhlimieliseksi.

Claes von Qvanten vuokrasi kartanonsa v.1762
viideksi vuodeksi kersantti Magnus Hdgbergille.
Vuokralainen ja vuokraaja joutuivat kuitenkin
jonkin ajan kuluttua riitaan keskeniiin. Riitaa
puitiin myds kerejilll Hdgberg oli haastanut
vuokranantajansa ktiriij i I le ensin torpparien yllyt-
tdmisestd ja sitten siite, ettii von Qvanten esti
hiintii'hoitamasta tilaa. Oikeudessa tuotiin esille
vdite, ettii Htigberg olisi "vlikevill[ juomilla vie-
te I lyt" von Qvmtenin al lekirjoittamaan vuokraso.
pimuksen, jossa oli alempi vuokrasumma kuin
vuokrasopimuksen konseptissa. Kuultuaan tiimiin
Hdgberg peldsgri ja luopuikin haasteesraan kes-
ken asian kdsittelyn.

Claes von Qvantenin pojista kaksi seurasi isiiiin-
st sotilasurall4 vanhin pojista Gustaf Adam oli
kersantti ja nuorempi Ofto Ludvig kornetti, kol-
mannen jiiiidessii tiiysin vaille koulutusta. Pojista
Otto l-udvig ja nuorin, opintoja vaille j66ny Karl

4 l



Adolf avioituivat molenrnrat aatelittornien kanssa.
Claes von Qvantenin viidesti i tyttArestA vain yksi,
Elisabeth Helena, oli naimisissa aatelisnriehen
kanssa. Hiinen miehensii, Karl Johan von Hausen
oli soti laskirjuri ja kuului sukuun, jota ei oltu
nrerkitty ritarihuoneeseen.' lytt i ir isti i  kaksi avioi-
tui kersanttien kanssa ja nuorin Hedvig Margareta
synny.tti kolme aviotonta lasta. Lopulta kahden
lapsen is?i, Iisakki Heikinpoika avioitui hiinen
kanssaan. Viides tytiir tuomittiin lapsenmurhasta
v.1763 ja hiin kuoli seuraavana vuonna.

Claes von Qvanten pyrki laajeutamaan maa-
omaisuuttaan. Hiinen omistuksessaan olivat nryris
Sahalahden llaapasaaren lrskola ja Il i ir ikkala,
sekii Kangasalan Sarsan Markkula.

Noksioistcn herra, luutrrnntti Cllncs von Qvarrlcn
ornis t i  1750- luvul la  rnyr js  Karrgasalarr ' l 'oos i lan
kartanon. V. 1763 tila joutui hiinen serkkunsa
Viiiiksyn kartanon isdnn?in, Gustaf Lorentz Ugg-
lan lraltuun. Tila joutui Ugglan tyttereu hall intaan
vuosikymmenen lopulla. Tiilltjin tiistii syr.jiiisestd
lanrpuotien hall itsemasta ti lasta uruodostui vaati-
maton kartano, jossa ornistajat itse asuivat. Kar-
tanosta kliytiin sukulaisten kesken vuosia kestiinyt
ri i ta, kenelle ti la lopulta kuuluisi. ls

Koska Noksir.rinen oli alaltaan pierri jn jakajia
oli nronta. olisi toisten osuuksien lunastanrinerr
ollut 1'livoimaista. Tiimiin vuoksi ryhtyiviit van-
hemnrat jakamaan tilaa lastensa kesken jo eliies-
siiiin. Jako synnytti kuitenkin riitoja perillisten
kesken, joita ratkottiin lopulta oikeudessa. Karta-
nossa kliviviit lopulta kaikki taistelua toisiaan
vaslaan. | 4

Olosuhteiden pakosta rahvaan tasolle

Viimeisenii suvun edustajana Noksioistcn karta-
noa omisti Otto Ludvig von Qvanten. Hiinet vi-
hitt i in enriinnciitsi j lnsA Anna Feirichin kanssa v.
1767. Heillii oli jo ennestiiiin avioton poika. Tii-
miinkin perheen vaiheet olivat hyvin viirikkiiiit.
Eino Jutikkalan mukaan edellii mainitun poika,
Clas l lenrik, ei ollut saanut vanherrrnri ltaan ruo-
kaa. vaan oli joutunut etsinriiiin sit?i kulkien ynr-
piiri pit[jiin herrasviikien luona. Hiin kohosi rnyri-
hemmin luutnantiksi. Hiinet pantiin pian kuiten-
kin holhouksen alaiseksi epiisfliinn<ilIisen eliirniin-
sii vuoksi. Hdnen sisarensa Johanna synnl'tti avi-
ottonran lapsen, veljestii Carl Adolfista tuli torp-
pari, jolla oli jo ennen vihkimistii kaksi aviotonta
lasta. Yksi hiinen ty'ttiiristiiiin asui myiihemnrin
Vaasassa, missli hiin p?iiistyiiiin hospitaalista eli
tull in ulkopuolella aviottoman lapsensa kanssa.

Yrjti Blomstedin mukaan suoranainen aleneva
siiiitykierto oli aatelissukujen piirissii harvinainen
ll i inreessii vie16 1700-luvulla. Tii l laisia sukuja oli
kuitenkin joitakin, kuten Hattulan SpAret ja Sa-
halahden Noksioisten von Qvantenit. Siiiitykier-
rosta l-liirneen aatelisten parissa alttavat viitteita
oheiset Blomstedin laskelmat H[nteessd vuosina
1720-1810 aatelisten solmimista avioli i toista.
Luettelosta puuttuvat hiimiiliiisten aatelisrniesten
lldrneen ulkopuolelta hakemat vairnot. Puutteita
saattaa olla myds vihittyjen luettelossa esiintyvien
aukkojen vuoksi.l5

' l 'aulrrkko: 
I l i irrrcen aalelistcrr solrrrirnat avioli i tot

vuos ina  1720 -1810

Molcnrrnat ' l i r incn aatel inen. Muu
aatclisia toinen seltyldinen

1720-30 t2 I I
t73l-40 i l  i l
t74 l -50  i l  2 t  2
175 l -60  2 t  24  I
176l-70 l8 40 4
l 7 7 l - 8 0  l l  3 0  2
l78 l -90  12  38  I
1790-1800 2 t  32  I
l 8 0 l - t 0  2 t  2 9  5

Kutcn olenrnre voineet todeta, von Qvanten-suvun
vaiheet kattavat laajasti eliinriin kirjon aina kirkon
ensimrrriiisissii penkeissii istuvista kartanon her-
roista kulkureihin ja huonornaineisi in naisi in
saakka. Eino Jutikkala pitnii syynii Noksioista
hal l inneen sukuhaaran taloudell iseen rappeutumi-
seen vaatimattornia ja huonopalkkaisia toimia,
pientii ja syrjnistii maatilaa, sekii suuria perheitii ja

al ituisia oikeudenkiiyntejii. I 6

Kartanonherrat jiiiviit eldmiiiin tarinoina
kansan suussa

Von Qvanteneiden viirikiis ja talonpoikien silmis-
sii mahtava el&imii jiii kansan suussa eliimiiiin mo-
nenlaisina tarinoina.

"Mutlajos oli Saarijoisilla iso herra nih Haapa-
nicinten kartanossa Sahalahlella sidllA se vast oli
oikeen kupilas (--mahtitnies). Se istu kirkossakin
etupenkkijti ja Saarijoisteh herra vasta toisla-
penkkijci.. Seuli sotaheta ja riimuurari (=vapaa-
muurari) ja sen nimi oli Vanlte (von Qvanten).
Sill oli ihmisen nahlmasla tehlyt vaatteet jokka se
pani yldnscik (=ylleen) kun se nrcni Tokholmiir
riintutrarien kokoukseej ja kun seuli reisulla oli
sillri aljo (=kesy) karhu vcinttinicihenti (ajuri,
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.sill oli olluk kukko oina nnnassd (=nukano),

.seul i se i.sonus sttt oorr i in,se ll iicissci kul takricil),1 I ci
(=kullokciiidyillci) satulassa kiinnij ja jos se lap-

peluvu 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 lss i (=reil ss it ila).
Sille se rupe.s isollelleen (=futluamaan, vaati-

maan) koko Molttijan kylldci, jok on ihah lluttlxt-

nicimev viciressci. Kun se silci usseemman kerrnr

tillasi (=vaati, kcirlti), olis akumdnttitalojeh
(:riilss ien aputilojen) halt ii at myynee kkint maan-

sa, ntutta Arrar ryslhollin (:rusthollin) iscintri
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

ntoarryciv ricimis e s t ri 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 vali-

tuskirjaa vicimcitih. Kmikaalta lulikin ktisky ettd
pvykip pitlcici pantamaan takasiv vanhaam paik-

kaan,sa. Mutta kum maamittari tuli niilci reilaan
( = kunn o s t ama an, j cirj e s t cim ricin) e i s e p an nu k kan
niitri entiselleem ,nuuta sillcilailla eltci Haapanici-
nten 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"
sannact aina semmosena sivusanana puhujessa.

Ja ryssiem plidlikkd kannusti hevoslaan ttitli IIaa-
panitimen everislili kohlen, ja kun se pcitisi likel-
len nin Haapanitimen everisti veti miakan tupes-
taaj ja ryssttm ptili oli oitis halki kur rtititikkA".tB

Suku on vaikuttanut myds Pelkaneelld ja
MdntsAldssd

Suku on vaikuttanut myds Piilkiineellli, jossa von

Qvantenit omistivat viime vuosisadalla Kollolan
tilan. He kuuluivat tuolloin pitiijiin varakkaimpien
talollisten joukkoon. Vuoden 1892 iiiinilistan mu-
kaan Elis Waldensil la oli 268 i i i intZi Kankaisten

Ilornannil la I 16, I larhalan t,ydia Carpelanil la 60,
Kollolan Maria von Qvantenil la 54 ja kirkkoherra
Julius Roschieri l la 47. Varakkaimpienkin talt.rn-
poikien liiinet olivat tuolloin huomattavasti alle
edell i inrainitttden, vain I l-33 i i i inti i . l9

Edell i i  nrainittu Martia von Qvanten on viimei-
nen sukunsa ji isenisti i, joka oli haudattu ns. van-
halla hautausmaalla sijaitsevaan suvun hautakap-
peli in.

Piilkiineen kirkkoherra Aspegrenin tytiir Maria
avioitui kruununninrismies Engelbert Emanuel
von Qvantenin kanssa.

Mydhemmin Qvantenit tulevat tunnetuiksi he-
riinniiisyyden piirissii. Piilkiineen Vesikansan
suutariksi kutsuttu Gustaf von Qvanten oli naimi-
s i ssa herlityssaarnaaj a Feri kk i Humaloj an fyttiiren
Marian kanssa. Heidlin poikansa, herastuomari
Erik von Qvanten, oli samalla suvun viimeinen
miespuolinen jdsen Sahalahdella. Hiin kuoli v.
1952. Hiin omisti Partalan talon Ilolan kyliissii.
Viirneisenli suvun jiisenistii saatettiin Sahalahdella
Irautaan v. 1966 hiinen tyttArensA Eeli von Qvan-
ten.2o

Von Qvateneille kuului aikanaan myds Miint-
siiliin Nummisten kyliissii Ylikartano
(Andersberg) 1800-luvun puoliviilistii vuoteen
1916. Ylikartanon mailla sijaitsee harvinainen
yksityinen hautausmaa, jossa on Von Qvantenei-
den ja Mustakallioiden sukuhaudat. Tarinoiden
mukaan von Qvantenin haamu kummittelee edel-
leenkin kartanon piiiirakennuksen ullakolla.2l

Sittemmin suku on siirtynyt kokonaisuudessaan
Ruotsiin. Ruotsin vuoden 1989 aateliskalenterin
mukaan nirnenkantajia oli tuolloin alle kymmen
henkeii.2?

Emilvon Qvanten sukunsa entisil ld
asuinsijoil la

Kangasalan maine kauneudestaan kuuluna kunta-
na perustuu perustuu paljolti viime vuosisadan ja
tdmdn vuosisadan alun matkailijoiden, taiteilijoi-
den ja valokuvaajien luomaan kuvaan kunnasta.
Yksi ensimmlisid Kangasalan maisemia ylistd-
neitA oli runoilija Emil von Qvanten (s. 1827 Pori
k. 1903 San Remossa ltaliassa) Hlin oli runoilija,
sanornalehtimies, itsendisyysmies ja Suomen
laulun kirjoittaja. Lisliksi hdn oli Ruotsin sano-
malehtimiesliiton perustaja. Hdn opiskeli sukunsa
perinteiden mukaisesti aluksi kadettikoulussa,
mutta jiitti ndmii opinnot kesken.23
Von Qvantenin "Kirjeita rnaaseudlta" julkaistiin
Helsingfors Tidningar-lehden kolmessa syysnu-



rnerossa v. 1847. Tiirnii Kangasala-kuvaus oli ajan
parasta nratkailumainontaa. I{i inen kuvauksensa
ovat varmaan kauneinta, mite l lerneen ja Kanga-
salan luonnosta on milloinkaan kirjoitettu toteaa
Paavo Virkkunen Agathon Meurnranin eliimiiker-
rassa.24 Pii?it[nkin esitelrniini tiihiin hiinriiliiiserr
maiseman ylistykseen.

".. Niirr, kun nrikee kaiken tcincin, ldytyy levolli-
sinnankin sydcinten paisua ja lunlea, ellci ldt,rd
on kaunisla. Ncikcialassa on jolain niin hiljui,tla ja
y*:;ittiii,ttii, :;illi olenuttu,tyilkl.iiil. Kilett wilitlelu
tui lehnrinkellon hiljainen kalke kuuluvut siilrcn
i kdiin k un it.s e s ! ticin... "25

"Sii!cilct'rirrii. surrorrrdllorrkur iltnrono illutrtt
kulj imme auringonlaskussa hitaasti trimtin kuului-
san harjun seAdnnettd pitkin. Lemperi. tuoksuva
kes ri ilnn, palavat purppurap ilv e t j o t ka rrii ketis li
loislivat sinitriyleislti taivaanlakea vasten, jokin -
en tiedri ntikd - tdylti sieluni luhansin vrilkkyvin
ajatulain ja kuvirr. Puut, joiderr vihretiin oksien
lcivitse ninci silloin tcill(iin saatoit, allurollo kau-
kana havaita kullan ja sinen pilkahduksia, nriytli-
vrit nintula vain esiripulla, joka silnhnrripdyk-
ses.sri poistuisi ja paljaslaisi jolain sa,rontatlonran
Ienlnisutt )lrtiikki.:i silnieyi eIeu,. ... tliircttiniin
laajeneva laulu nruala ja veltti siittsi kwrmullukin
puolen tuolla alhaalla kesdydn ntystillisessci, ene-
nevcissci, lempecissti hamardssd, kumes kaikki
jcilleen htivisi ilqitin kuin vieno ndky. 'l'ie kaurtui
alosptiin sivuutli kirkon ja jalkui pilkin lunrnran-
sinisen, kuolemanhiljaisen, pienen Ukin ranlaa.
Kuu, jonka valo nyt vasta alkoi levilti, oli juuri
laskeulunul sen syvyyksiin, ottaakseen yr)n hiljai-
s e s s a h i Ij a i s e s s a y ks in ci i s yyde s s ci ky lv yn, kunun i n -
kin sitri ennen heitettltcicin Ves|tirveen pilkdn ho-
paoirtot'an. "26
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Haapaniemi

Henrik Johan
165 l  -  1709
majuri

I
I
I

Feredrik
1699 -  1743,  kaptecni

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

Noksioinen

Gustaf Adam
1653 - 1727

ratsumestari

-,-'l
I

Claes
1695 - 1770, luutnantt i

Jost Qvant aateloitu 1650 nimellii von Qvanten
majuri Sahalahden l-laapanierni, 1608 - 1667

Henrik Adolf
1740 - 1805, luutnantti

I
I

Elisabet Fredrika
1744 - t799

Viiiiksyn kartanon
emiintii Kangasalla

Otto Ludvig
t733 - 1787,
kornetti

Car lAdol f
1749 - 1818,
torppari

Jost Joakim Fredrik Adolf
1771 - 1822,
luutnantti

l----
| 

----

Johan Edvard
1795 - 1844,
kapteerri

Claes I lenrik
1766 - 1833
Iuutnantti

\
\

I
Flenrik
1789 -  1833,
torppari

Ernil

Carl William
l80 l  -  1861 .
luutnantti, postinrestari

Engelbert Emanuel
1807  -  1855 ,
nirnismies
Piilkiine Kollola

Gustaf
1833  -  1903 ,
pitiijiin suutari
PiilkZine

I
Erik

1862 - 1952
herastuomari
Sahalahti

I
I
I

Eeli Aleksandra
1899 - 1966

1827 - 1903,
runoilija,
sanomalehti-
mies

Edvard Olivier
1833 - t902,
eversti

I
I

Louise Josefine
l88 l  -

Fredrik Vilhehn Flugo
1834  -  l 9 l 5
rnaanvi lj el ij ii Miintsiil ii
Ylikartano

I
Jost Wilhelm Hugo
r867  -  l 9 l 6
maanviljelijii


