KATARIINANLAAKSO
■ Professori Svante Dahlströmin
teoksesta Promenader II (Åbo
1960), luvusta Katrinedal lyhen
täen suomentanut Reino Lento.

Svante D ahlström

V O IDAKSEM M E lähestyä Katariinanlaakson arvoituksia ja sen
kauniin nimen alkuperää menemme
suoraan asiaan ja kysymme itsel
tämme: onko siellä mitään laaksoa?
Tietyllä apeudella meidän on tun
nustettava sekä itsellemme että
muille, että laaksoa tavallisessa
merkityksessä siellä tuskin on. On
kohan asian laita sama kuin Naan
talin osalta, joka on saanut nimen
sä (Armonlaakso) siten, että kuu
luisa Vallis gratiae syntyi laaksoon,
mutta muutti pois kallioniem elle ja
otti nimen mukaansa? Vaikka usean
Katariina-nimisen
naisen
nimet
ovatkin tavalla tai toisella liittyneet
paikkaan ja vaikka parin heistä voi
daankin sanoa saaneen muuttaa
seudulta, vieläpä varsin perusteelli
sestikin, ei tuonkaltainen selitys
kuitenkaan käy laatuun.
Katariinanlaakso on ranta-alue
Kaarinan pitäjässä. Ispoisten ta
lon maalla, puoli peninkulmaa Tu
rusta kaakkoon, sen salmen ran
nalla, jota nykyään olympialaisten
souturadan merkeissä nimitetään
Pitkäksisalm eksi, vastapäätä Hirven
salon saarta. Rantakaistale, joka
* ) (Ispoisten alue liitettiin v. 1939 Turun
kaupunkiin.) Suomentajan huom.

vielä puoli vuosisataa sitten oli
varsin kapea, on maan kohoamisen
vuoksi levenemässä ja kaislikon
reuna ulottuu yhä ulommaksi. Rantojemme tavalliset lehtipuut ovat
jälje llä
varjostaen
rantapolkua.
Ylöspäin rinnettä, joka paikoittain
on hyvinkin jyrkkä, voi kavuta melko
korkealle mäntyä kasvavalle vuo
relle, jonka pinta on halkeillut, reu
nat jyrkät ja jo lta avautuu laaja
näköala. Alapuolella levittäytyy runsaskasvinen maasto, joka satojen
vuosien aikana on vetänyt puoleen
sa Turun koulupoikia ja ylioppilaita.
Harrastaja ja huvikseen kävelevä
löytää sieltä edelleenkin kaikkea
viehättävää maan antia sinivuokois
ta. orvokeista, hanhikeista ja esi
koista alkaen aina harvinaisempiin
lajeihin saakka. Maan yrttikasviston
yllä humisevat monenlaiset lehti
puut. Parasta on paikalla käydes
sään ottaa joku kasvitieteilijä mu
kaan.
Mutta
palatkaamme
rannalle
katsomaan, onko kuuluisa kivi vielä
paikallaan: pyörein luvuin neljä
metriä pitkä, kaksi ja puoli metriä
leveä ja runsaasti puoli metriä kor
kea sekä tasainen, hyvänlainen
näytekappale niistä ruokapöydistä,
joita luonto on järjestänyt sinne

tänne kuninkaiden, kuningattarien
ja koulupoikien käytettäväksi. Niin,
muistelemme, että kiveä varmojen
perimätietojen mukaan nimitetään
Kuninkaankiveksi.
Mitat esitetään tässä muunnet
tuina siitä
kyynäräjärjestelmästä,
jota tuntematon ja erittäin huvittava
perinteenkertoja käytti kirjoittaes
saan salanim ellä Kuokkamies Katariinanlaaksosta ja paljosta muusta
kin 1860-luvulla Turun suom enkieli
seen sanomalehteen. Hän on poim i
nut esille kaikkea mahdollista ja on
monissa kohdin merkillisen täsmäl
linen. hän kertoo tarkoin mitä on
kuullut ja tekee sen luonnollisella,
usein hum oristisella tavalla.
Muinaismuistoyhdistyksen stipen
diaatti A. Björck ju lkaisi yhdistyk
sen aikakauskirjassa 1887 tuloksia
tutkim uksistaan mm. Kaarinan pitä
jässä, ja kun hän totesi, että mai
nittu kertoja oli antanut kansan ker
tomalle hyväksyttävän muodon, hän
o tti sen selvitykseensä muutamin
johdattavin sanoin. Björck aloittaa
selittämällä, että Katariinanlaakso
on saanut nimensä Juhana III:n
puolison
Katariina
Jagellonican
muistoksi (toisten arvelun mukaan
Katariina Maununtyttärestä). Nimen
anto olisi tapahtunut Juhanan hert
tuana ollessa ja isännöidessä Tu
run linnaa.
Kuokkamies antaa asiasta huvit
tavan ja seikkaperäisen kuvauksen
(seuraava lainaus on otettu suo
mennokseen suoraan Kuokkamiehen kirjoituksesta): "Tämä herttuan
puoliso oli syntynyt prinsessa Puo
lasta. ynsiä luonnoltansa sekä ko
vin rikas, jonkatähden herttua myös
Turun linnassa jaksoi kustantaa
pulskeamman ja suuremman hovin
kuin kuningas ruotsissa. Tämä oli
kohta yksi riidanaihe veljein välillä.
— Koska linnan kultanahalla ja sil
killä komeasti puetut salit tuntuivat
Katarinalle aivan ahtailta, teki mie
lensä luonnon avaruudessa huvi
tella. ja silloin läksikin suviaikana
ritarinsa, seuraneitsyensä ja palve
lija n s a
kerällä
tälle
laaksolle.
Soitto, hypyt ja laulut kuuluivat
sitte täältä aina puoliyöhön. Herttua
kuitenkin harvoin täällä lienee seu
rassa ollut, sillä hänen parain ajanvietteensä lienee ollut metsästämi
nen miestensä joukossa kaupungin
ympäristössä. Muutoin on tämä
herttua tuttu siitä, että osasi suo
mea, jota kieltä häntä ennen eikä
jälkeen kukaan kuninkaallinen ole
taitanut haastella. Kustaa III sano
taan myös kerran paistettua kananpoikaa syödessä naurusuulla lau
suneen: 'kananpoika, hönans son’

ja 'kuninkaanpoika, konungens son',
ja siinä oli koko hänen suomen
kielen taitonsa."
Sitten sukkela kertoja kuvailee
kiveä, jolle palvelijat kattoivat her
kulliset ruo'at. "Laakson kanssa
yhdistetyssä puistossa kasvaa suu
ria lehtipuita, usiatkin jalompaa
lajia kuin meidän metsissä tavalli
sesti nähdään. Luultavasti on osa
heistä jo Katarinan aikaisia. —
Merta vastaan on laakso kivillä ja
mullalla korotettu penkereeksi ja
luullaan tämän seudun ennen olleen
kukka-istutuksillakin
koristetun.
Paikka on kuitenkin niin ihana, että
tunnustaa täytyy Katarinalla olleen
luonnon kauneudelle avoimen sydä
men, koska hän tämän lempi-suloisen laakson valitsi huvipaikaksen
sa."
On heti sanottava, että näiden
lennokkaiden rivien mallina ei ole
ollut mikään täysin luotettava ku
vaus. Luuttujen soitto ja herttuallisen hovin huvitukset kaikuvat tosin
elämäkerrastoista ja matkakäsikirjoista, alukset kulkevat v iirit liehuen
pitkin Pitkääsalmea samaan ta
paan kuin Eerikin ja Kaarina Maununtyttären
kuninkaallinen
pursi,
jonka ylle Mälarin taivas levittää
iltaruskonsa.
Kohdelkaamme lempeästi näitä
muinaisia taruja! Mutta emme kui
tenkaan voi olla ajattelematta sitä,
mitä todella tiedetään. Taskussaan
panttaussopimus seitsemästä Liivinmaan linnasta, jotka lankomies, Puo
lan kuningas, oli luovuttanut saa
mansa lainan vakuudeksi, Juhana
vastavihittyine puolisoineen nousi
puoliksi haaksirikkoutuneena maihin
Suomen rannikolla ja saapui joulu
aattona 1562 perille Turkuun. Lin
nassa äärettömän rikkaan milanottaren Bona Sforzan tytär asetti esille
myötäjäisensä, ja ruhtinattaren kun
niaksi järjestettiin kahdeksan päivän
juhlat. Mutta yhä selvempää jyrinää
kuului Tukholmasta. Huhtikuussa
1563 painostava tunnelm a sai kon
kreettisen muodon, kun herttua sai
kutsun saapua kesäkuun 1. päivänä
Tukholmaan. Juhana ei kutsua nou
dattanut, vaan piti kesäkuun 18.
päivänä Turun Heikinmarkkinoilla
tunnetun puheensa, jonka johdosta
veljesten välinen sotatila kävi ilm ei
seksi. Oli rauhatonta maalla ja me
rellä, kuninkaan sotajoukko nousi
maihin, ja Turun linnan piiritys päät
tyi antautumiseen elokuun 12. päi
vänä, sen jälkeen kun Korppolaistenmäki oli vallattu ja maaliinammunta sieltä alkanut. Juhana ja
Katariina vietiin vankeina Ruotsiin,
ja komea asuntoirtaim isto seurasi
mukana.
Luonnollisesti kysymme itseltäm
me, ajatellessamme näitä valitetta
via tosiseikkoja, jotka varmaan suu
resti synkistivät luonnon kannalta
ihanaa kevään ja alkukesän aikaa,
löytyikö todella tilaa senkaltaisille
huvituksille, kuin millä perintätieto
on varustanut kultaiset kudoksen
sa? Ja jos arvelemme huoman
neemme, ettei Katariinanlaaksossa
ole mitään laaksoa, niin ehkä siellä
ei ole mitään Katariinaakaan?
On syytä mainita, ettei puutu hen
kilöitä, jo illa on tämä kiehtova

nimi ja jotka voivat tulla kysymyk
seen. Jos etsimme sellaista hert
tuan ajalta, olisi houkutelevaa py
sähtyä Katariina Jagellonican edel
täjään, Juhanan herttuallisen hovin
renessanssirouvaan
1555— 1560,
Kaarina Hannuntyttäreen, joka to
della vietti onnen ja loistavien juh
lien päiviä ja vuosia, kunnes herttua
otti itselleen toisen ystävän. Mutta
useista syistä menemme etsiskelys
sämme ajassa eteenpäin.
Ispoisten kartanon omisti aikoi
naan valtaneuvos ja amiraali Lo
rentz Creutz (s. 1615, k. 1676), ja
hänellä oli tytär Katariina, joka
haudattiin vanhaan Kankaisten kuo
riin Turun tuomiokirkossa 1687.
Mutta jälki näyttää liian heikolta
ansaitakseen huomiota. Valtaneuvoksen leski Elsa Creutz kuoli 1717,
ja vuodesta 1723 Ispoisten omista
jana esiintyy Pohjois-Suomen laa
manni Simom Lilliegren (s. 1666,

riinanlaakso alkaa esiintyä 1700-luvun alussa. Tässä on erityisesti kiin
nitettävä huomio laamanni Simon
Lilliegrenin Katariina-rouvaan mah
dollisena syynä siihen, että Ispois
ten nimi muuttuu Katariinanlaaksoksi. Tosin naisten etunimien liit
tämisestä paikannimiin ei puutu
ritarillisia esim erkkejä varhaisem
maltakaan ajalta, mutta varsinkin
1700-luvulla tämäntapainen nim en
anto voitti alaa, ja nimien yhdistä
minen sanoihin -laakso, -lehto ja
-vuori tuli hyvin tavalliseksi, ei aino
astaan Ruotsissa. — Vanhoja talonnimiä muutettiin yleisesti uuden
tyyppisiksi.
Katariinanlaakson
uninäytelmän
aiheet ovat kutakuinkin haihtuvia.
Yksi niistä näyttää hieman kiinteämmältä, nim ittäin rannalla olevan
suuren kiven nimi. Tunnettu suo
menkielinen runo Kaarle-herttuan
sotaretkestä Suomeen kertoo erääs

■ Turun luonnonsuojelun historia alkaa Katariinanlaaksosta, missä suurten
tammien suojassa on kuuluisa Katariinankivi. Tällä kivellä kuninkaallinen
retkikunta aterioitsi 1500-luvulla ja niin tekee myös nykyinen retkeilijä eväskoreineen ja termospulloineen. — Kuva: Ilm ari Rinne.
k. 1736), jonka puoliso oli Katariina
Berg (von Berg). Lilliegrenin kuol
tua laaditussa perukirjassa maini
taan, että hän kuoli Katariinanlaak
sossa 29. päivänä syyskuuta. Yksi
Lilliegrenin tyttäristä meni naimisiin
Turun läänin jalkaväen päällikön
Otto Wilhelm Rosenlewin kanssa,
joka 1741 suostui vaihtokauppaan,
jossa Turun Akatemian professori
Henrik Hassel (s. 1700, k. 1776) sai
Ispoisten rälssisäterin, "jota sittem
min on nimitetty Katariinajilaaksoksi" (Catharinae dal). Professori
Hasselin ensimmäinen vaimo oli
Katariina Meurman (k. 1760), jä l
leen Katariina! Toinen rouva Hassel,
Christina Margareta Palén, myi les
keksi jäätyään tilan vuonna 1783
kamreeri Arndt Johan W interille
(s. 1744, k. 1819), joka samana
vuonna sai lainhuudon "Ispoisten
eli Katariinanlaakson rälssisäteriin” .
Kirjallisuudessa on jo aikaisem
min pantu merkille, että nimi Kata

sä 1700-luvun alussa muistiin mer
kityssä toisinnossa hänen tulostaan
seuraavaa:
Hyvä Herra Hertu Carle
Ruotsin Cullanen Cuningas
Wahva Suomen Waldamies
Isän Maan Iso Isändä
Hangiskeli Hahdeians
Suomehen sijt saatuansa
Papin Luotohon panduansa
Ruskian Calliohon ruwettuansa
Linnan alla tulduansa
Leirins lewitti Kedolle,
Meren rannalle rakensi —
Tämä merkitsee, että Kaarle-herttua, jo lle runo itsepäisesti antaa
kuninkaan nimen, varusti aluksensa
ja nousi maihin kallioniem ekkeellä,
jota vie läkin nimitetään Ruskeakallioksi, ja pystytti leirinsä meren ran
nalla olevalle kentälle. Juuri tällä
rannalla on perimätiedon vaalima

