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Bernhardin vanhin tytär oli hengeltään enimmin isänsä kaltainen. Hänestä tulikin isänsä 
paras huoltaja, jota isä leikillisesti nimitti ”kasvatusopilliseksi omaksitunnokseen”, koska 
hänen oli noudatettava tyttären aina valmiita ohjeita. 
 
Lapsikatraan vanhimpana syntyi Maria v. 1852. Hänet lähetettiin jo varhain Helsinkiin 
opiskelemaan palatakseen kotiin nuorempien sisarusten kotiopettajaksi. Hän oli tunnol-
lisuuden ja tarkkuuden esikuva, syvästi uskonnollinen ja velvollisuudentuntoinen. Opis-
keluajalta säilynyt muistiinpanovihkonen oli tallella vielä puolisataa vuotta myöhemmin.  
Siihen oli merkitty kotoa saadut rahat ja menot. Turhiin ostoksiin ei ollut varaa, ja jos oli 
jotkin tavanomaisista poikkeava menoerä, se oli perusteltu. Niinpä eräs rivi oli tällainen: 
”En ledsam stund. Hos bagaren 25 penni.” 
 
Tuusniemeltä ja Valkealasta oli aimo matka kouluihin, ja niinpä Maria sai olla vuosikau-
det tärkeässä alkeisopettajan tehtävässään aina kouluikään joutuvan, uuden sisaruksen 
opastajana.  Näillä oli vielä vuosikymmenten jälkeen elävä muistikuva tästä opetuksesta: 
laskettiin leikkiä hänen yksitotisesta vakavuudestaan ja vääjäämättömästä tarkkuudestaan 
niin käytöksessä kuin läksyjen osaamisessa.  Hänen arvovaltansa oli järkkymätön. Kerro-
taan pienen Karlin pyrkiessä vähän vanhempien luo, jotka olivat lukitun oven takana, 
yrittäneen päästä sisälle koputtamalla oveen ja sanomalla: ”Öppna dörren, de ä Maria”. 
 
Luonteeltaan Maria oli huolestunut, aina ja kaikkialla vaaroja ja epäonnea aavistava. Eri-
tyisesti hän pelkäsi matkoja ja niiden onnettomuuksia, josta seurasi, että juuri hänen 
kohdallaan näitä sattuikin.  Tuli rankkasade, tuli pyry ja pakkanen, reki kaatui, hevonen 
säikähti kohdatessaan äkkiä auton, laivat myöhästyivät konevian vuoksi jne. Hän kantoi 
yhtämittaista huolta kaikista ja kaikesta. Kun sisarukset pelasivat milloin mitäkin viatonta 
peliä, hän jo vainusi siinä pelihimon vaaran ja toisti varoitustaan: ”Spelet är en bottenlös 
avgrund”. Nämä sanat veljet piirsivät shakkilaudan taakse. 
 
Näitä sanoja oli monia. Kaikki ne kertoivat hänen huolta kantavan luonteensa piirteistä. 
Milloin asiat ruuhkautuivat ja hänen oli yritettävä niistä kaikista pitää huolta, hän sanoi: 
”Den är inte en sak”.  Tästäkin tuli perheeseen usein toistettu hokema. Hän karttoi 
kaikkea suurellista ja tuhlailevaa. Oli osattava hillitä itsensä ja elää säästäväisesti. Kodissa 
toistettiin usein sanontaan: ”Vi ska dela, sa Maria”. Jos häneltä kysyttiin, tahtoiko hän 
jälkiruokaan sokeria, hän usein vastasi: ”Kanske lite till krydda”. Hän oli jo 16-vuotias 
suuren nälkävuoden 1868 aikana, jolloin oli pantava suu säkkiä myöten. Vielä vanhana-
kaan hän ei levittänyt voita leivälle, jos pöydässä oli myös kastiketta. Hän ei koskaan te-
hostanut itseään, vaan ymmärsi syrjään vetäytymisen ja vaatimattomuuden jalouden. 
 
Jos tuli puheeksi jonkun ihmisen – kenen hyvänsä – ruma teko tai rike, Maria ei yhtynyt 
kuoroon, vaan otti käteensä aina esille saatavan nenäliinan, veti sillä poikki otsansa ja sa-
noi syvästi huoaten: ”Ja-a, vi äro människor!”  Pahan puhumista ei ollut helppo tämän 
jälkeen jatkaa. 



 
Sanoin jo, että hän oli kaikessa suuren isänsä hengen vallitsema. Hän järjesti kotihartau-
den käytännölliset toimet, kokosi väen, piti huolen virsikirjojen jakamisesta jne. Hän 
soitti harmonilla virret, vaikka isän viime aikoina laulettiin usein myös säestyksettä. 
Muistan kuinka Maria kerran taas alkoi soittaa, mutta silloin isä kysyi: ”Ska du nu börja 
och durra med det där?” Soittokone ei ehkä ollut isän mielestä tarpeeksi hyvä. Sen ääni 
ei ollut kaunis eikä säestys päästänyt sanoja täysiin oikeuksiinsa. 
 
Maria toimi usein pyhäkoulun opettajana, joka oli Bernhardin rakkain kirkon työmuoto. 
Olihan Maria valmistautunut opettajaksi omaan kotiinsakin.  Niinpä hän vanhoilla päi-
villäänkin otti yksityisoppilaakseen Ristiinan pappilassa Mikko-nimisen renkipojan, joka 
oli yhden lukukauden ollut kirkonkylän kansakoulussa, mutta niin huonolla menestyksel-
lä, että koulu keskeytettiin. Maria kertoi meille vaikeuksistaan, kun oli opetettavana ve-
denpaisumuskertomus. Hän oli selittänyt suuren tulvan aiheita: ”kuinka taivaan akkunat 
avautuivat ja syvyyden lähteet puhkesivat”. Kun hän sitten kyseli oppilaalta näitä veden 
vaaran syntyjä syviä, osasi Mikko kertoa taivaan akkunain osuudesta, mutta ei millään tä-
tä enempää. Opettajan tiedustellessa, ”mikä puhkesi”, tokaisi hän vain: ”Venneen poh-
ja”. Tässä o li hänen mielestään puhkeamiselle ainoa mahdollisuus. – Mutta jutulla on 
meille tärkeämpi puolensa siinä, että se osoittaa Mariankin olemuksessa olleen kielen, 
joka pääsi värähtämään koomillisen kosketuksesta. Hän ei kätkenyt tapausta historian 
veran alle, vaan huvittuneena toisti sen meille. Niin syvästi vakava ja huolestuneisuuden 
täyttämä kuin hänen sisäinen maailmansa olikin, sinnekin paistoi Jumalan auringon va-
pauttava säde. 
 
Bernhardin kuvaan liittyy myös jo hänen miehuusvuosinaan sisäistä ahdistusta, joka joh-
tui valvovan omantunnon liikaherkkyydestä. Hän joutui tekemään virkistysmatkoja 
Ruotsin Enköpingiiin, kuuluisan hermolääkärin Westerlundin luo. Näillä matkoilla hä-
nellä oli tukenaan vanhin tytär Maria, hänen oman henkensä lähin edustaja kodissa. Jos-
kus käytiin myös Gotlandin Visbyssä. Haettiin yhteyttä herännäishenkisiin pappeihin ja 
käytiin kuuntelemassa henkeviä saarnamiehiä Upsalassa jne. Näiltä retkiltä kuulimme 
kaikuja Marian kertomina. Monessa paikassa ruotsalaiset olivat ihmetelleet, kuinka he 
melkein ymmärsivät suomea, joka läheltä muistutti heidän kieltään. He kuvittelivat 
Suomen ruotsia suomeksi. Gotlandin ruotsi taas oli Marian kertoman mukaan omalaa-
tuisen kotoista heille. 
 
Westerlundin persoona oli ollut lääkitsevä sinänsä. Kun Bernhard kerran oli tullut hänen 
hoitoonsa oli lääkäri luetellut päiväohjelman, johon kuului illallinen, ehkäpä klo 7,30. 
Tähän Bernhard oli sanonut, että jos hän syö illallisen, häneltä menee uni. Tähän Wes-
terlund oli päättävästi vastannut: ”Vi ätä och vi sova!” Nähtävästi oli ratkaisevaa, kuka 
nämä sanat lausui ja miten ne lausuttiin. 
 
Kun Bernhardin toinenkin puoliso kuoli tammikuussa 1902, joutui Maria kantamaan 
emännyyden vastuuta suuressa Mikkelin pappilassa vielä kuuden vuoden ajan. Hän oli 
tässäkin huolellisuuden perikuva. Muistan, kuinka hänellä oli ruokasalin suuressa ruoka-
komerossa aina mm. ruskeita, verraten paksuja piparikakkuja, joita hän vieraiden tullessa 
otti esille. Isä Bernhardista taas muistan, että hän ruokailuun käytäessä veitsellä pyyhki 
leipäpalan molemmat puolet ennen voin levittämistä. Miksi näin? Koska pala hänen 
mielestään melko varmasti oli pudonnut lattialla palvelijain käsistä ennen leipäkoriin 
asettamista. 
 



Oli liikuttavaa nähdä, miten kunnioittavasti vanhin tytär kaikessa vaali isää.  Hän toimi 
myös tämän esilukijana ja ulkoiluttajana. Kun omatkin silmät olivat arat, hänellä oli öljy-
lampun varjostimen jatkona vihreä puoliympyräinen lamppu, ettei vain valo kävisi sil-
miin. Itse lukeminen tapahtui verkkaiseen tahtiin ja asioita selventävästi korostaen. 
 
Isän oli lähdettävä määräaikana ulos, olipa sää millainen hyvänsä. Isä olikin sitä mieltä, 
ettei ilma ollut koskaan liian ankara ”meille ansiottomille”. Hänet puettiin pakkasella 
turkkiin ja lämpimiin tamineisiin, ja kävely tapahtui ruokasalin ikkunain edessä olevalla 
kuistilla, jonka pituus lienee ollut n. kahdeksan metriä. Varhaisiin muistoihini kuuluu 
molempien askelten tasatahti heidän päällyskenkiensä kopistessa palkkeja vastaan. Kaik-
ki tehtiin määrätietoisesti ja tinkimättömän tarkasti. 
 
Isän vielä eläessä Maria koki elämänsä suuren ihastuksen. Pappilaan tuli apulaiseksi 
Huugo Nyberg, nuori, hauskannäköinen pappi, josta sitten tuli kuurojen valtakunnalli-
nan matkapappi. Hän oli loistava saarnamies, joka edusti uutta tyyliä. Taiteellisilta lah-
joiltaan hän oli myhös säveltäjä, jonka laulu ”Jeesuksen silmäin eteen” on päässyt vielä 
jonkun ulkomaalaisen kirkon virsikirjaan. Maria ei jättänyt kuulematta Nybergin ainoa-
akaan saarnaa, jota hän sitten aina sanoi ”erityisen hyväksi”. 
 
Vapusta 1908 Marian oli jätettävä rakas Mikkelin suuri pappila. Hän joutui sen jälkeen 
kuin kodittomaksi. Osan vuosistaan hän asusti veljensä Karlin luona Puumalan pappi-
lassa, osan – ja huomattavasti suuremman – Ristiinan pappilassa Bertha-sisarensa  (Gu-
lin) kodissa. Hän edusti molemmilla tahoilla Bernhardin jaloja perinteitä ja oli papintyön 
henkisenä tukena. Kesällä v. 1934 hänet ylennettiin korkeampaan palvelukseen. 
 
Lenni-veljeni muistaa hänen halunneen kaikille sukulaisilleen lähettää viimeisenä terveh-
dyksenään seuraavan raamatunlauseen: Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi; huu-
takaa häntä avuksi, kun hän läsnä on”. Jes. 55,6. 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976 


