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Knut Kristfrid Sarlin (1882 - 1923) 

 
Knut Kristfrid Sarlin syntyi Viitasaarella 1. marraskuuta 1882 ja kuoli Lahdessa 17. 
toukokuuta 1923. Hän toimi sanomalehtimiehenä 1900 - 1923 Helsingissä, Savonlinnas-
sa, Raumalla ja Lahdessa. 
 
Knut Sarlin kasvoi Viitasaaren kirkonkylän Kokkilassa suuressa sisarusparvessa, isän-
sä 21. lapsena ja toiseksi nuorimpana. Isä, Konstantin Sarlin, oli alkavalta virkiesuralta 
kutsuttu oman isänsä ja varhain kuolleen vanhemman veljensä jälkeen kotiseurakun-
nan kanttoriksi, ja tätä tointa hän hoiti neljä vuosikymmentä. Lisäksi hän viljeli omis-
tamiaan tiloja, toimi pitäjän ensimmäisenä kunnallishal1innom johtajana, julkaisi kir-
jasia ja kirjoja (1864 sittemmin useana painoksena levinneen Virsikanteleen nuottikirjan 
ja myöhemmin uskonnollisia kirjasia K. Saarelaisen nimellä sekä muistelmateoksia: 
Lepolan vanhuksen muistiinpanoja), avusti uutisin ja artikkelein sanoma- ja aikakaus-
lehtiä, sepitti suomen- ja ruotsinkielisiä ruonoja jne.; hänet tunnettiin myös sekä hen-
gellisen että maallisen alueen taitavana puhujana. Miehuusvuosinaan Konstantin Sar-
lin oli Viitasaaren keskeinen henkilö, joka monella alueella vaikutti seudun elämään. 
Äiti, Margaretha Granberg Jämsästä, miehensä kolmas vaimo, oli laulu- ja soittotaitoi-
nen nainen ja toimelias perheenemäntä; hänen kuollessaan Knut-poika oli nelivuotias. 
Pohjasävyn lapsuuskodin elämälle loivat uskonto, isänmaa, työ ja musiikki. Vanhem-
miltaan Knut Sarlin sai perinnöksi, kuten kaikki perheen lapset, paitsi musikaalisuu-
den myös sekä puhutun että kirjoitetun sanan synnynnäisen taidon. 
 
Koulunkäyntinsä Knut Sarlin suoritti veljiensä tavoin Jyväskylän lyseossa ja osallistui 
koulun vapaisiin harrastuksiin mm. avustamalla kirjoituksillaan konventin Oras-lehteä. 
Kun hän 1899 lopetti koulun, hän jo seuraavana vuonna, vasta 18-vuotiaana, aloitti sa-
nomalehtimiesuransa. 
 
Sanomalehtimies 
 
Oltuaan aluksi Helsingissä Suomen Kansan toimitussihteerinä Knut Sarlin siirtyi vuo-
den 1903 lopulla Savonlinnaan ja toimi siellä kaksitoista vuotta sanomalehti Keski-
Savossa (myöhemmältä nimeltään Savonmaa). Raumalla Pohjanlahti-lehden ja sen seu-
raajan Rauman lehden päätoimittajana Knut Sarlin oli neljä vuotta, 1915 - 19, ja viimek-
si mainitusta vuodesta kuolemaansa asti Lahti-lehden päätoimittajana. 
 
Sanomalehtimiehenä Knut Sarlin oli mitä monipuolisin: hänen kynästään lähtivät pää-
kirjoitukset, artikkelit, pakinat (mm. Juntta-nimimerkin), runot, kronikat, valtiolliset 
katsaukset, kunnalliset kirjoitelmat jne.; hän seurasi valppaasti sekä sivistysrientoja et-
tä taloudellisia asioita. 
 
Erityisesti mainitaan Knut Sarlinin harvinainen työkyky ja suuri nopeus: suorasanai-
nen ja runomuotoinen tuotos syntyivät häneltä yhtä vaivattomasti, käden käänteessä ja 
heti valmiina. Eero Erkko luonnehti häntä suosituksessaan "erittäin taitavaksi ja moni-
puoliseksi sanomalehtimieheksi", jolla on "tarkka huomiokyky ja sujuva kynä, joka tai-
puu niin hyvin asiain vakavaan kuin leikilliseen esittämiseen". 



 
Kun Knut Sarlin vain 40-vuotiaaksi ehdittyään kuoli, koko maan sanomalehdistö osoit-
ti muistokirjoituksissaan arvostuksensa ja kaipauksensa. Karjala-lehti lausui: "Hän oli 
etevä lehtimies, omasi sujuvan kynän ja kirjoitti nopeasti - tärkeitä avuja sanomaleh-
tialalla. Luonteeltaan hän oli reipas ja avomielinen, iloinen kaikissa kohtaloissa. Se vai-
kutti, että kaikki kiintyivät häneen, kaikkialla saavutti hän myötätuntoa. Sanomalehti-
miespiireissä hän oli yleiseen tunnettu ja suosittu ja oli aina mukana yhteisissä puuhis-
sa." 
 
Ja naapurilehti lausui: "On sanottu, että sanomalehtimiehiä on kahdenlaisia, nimittäin 
sellaisia, joiden suonissa virtaa painomustetta, ja sellaisia, joiden suonissa kiertää rai-
kas veri. Knut Sarlin oli jälkimmäisiä. Hän oli virkeä, reipas ja aurinkoinen sielu. Hä-
nellä oli ihmeellinen kyky nähdä yläpuolelle ja korkeammalle arkiaskareiden. Hänen. 
rikas henkensä käsitti, että elämällä on silloin kauniimpi sisällys, kun se ei muodostu 
pelkäksi aherrukseksi jokapäiväisen leivän puolesta. Hän innostui itse kaikista hyvistä 
asioista ja hänellä oli jumalainen lahja innostaa toisiakin lennoikkain puhein ja pon-
nekkain runosäkein. Hän olikin enemmän tunteen kuin kylmän, käytännöllisen 
järjen mies.” 
 
Eri lehtien muistosanoissa todettiin yhdenmukaisesti, että "toimittaja Sarlin oli nuo-
remman sanomalehtimiespolvemme pystyvimpiä voimia, joustavakykyinen ja nopea" 
ja että "missä Knut Sarlin oli mukana, siinä vallitsi virkeä tunnelma". 
 
Runoniekka ja suomentaja 
 
Vaikka Knut Sarlinin sanomalehtimiesaikana päätoimittaja joutui maaseutulehdessä it-
se kirjoittamaan lehden sisällöstä sangen suuren osan, hän verrattoman nopeutensa ja 
taitonsa ansiosta ehti sepittää mm. lukemattomiin tilaisuuksiin juhlarunon tai kronikan. 
Niinpä omaiset ovat lahjoittaneet yksinomaan Savonlinnan kaupungin arkistoon 
kymmenittäin Knut Sarlinin seudun juhliin sepittämiä runoja. Knut Sarlin liikkui niin 
ikään muilla kirjallisuuden alueilla, mm. kirjoitti pieniä huvinäytelmiä; "- - ja kun puut-
tui jostakin ohjelmasta pieni huvinäytelmä, oli Knut Sarlin mestari sellaisen sepittämi-
seen", toteaa aikalainen. Hänen kirjoitelmiaan myös painettiin eri julkaisuihin. 
 
Suomentajanakin Knut Sarlin tunnettiin. Ansiokkaana pidettiin hänen Anders Ram-
sayn laajan muistelmateoksen "Från barnår till silverhår" suomennostaan: "Muistoja 
lapsen ja hopeahapsen". 
 
Puhuja 
 
Sanomalehtimiehenä Knut Sarlin tavoitti tuhannet ihmiset kirjoituksillaan, mutta suo-
raan sydämestä sydämeen hän vaikutti puheillaan. Hän oli lukemattomien kansalais-
juhlien, iltamien, kokousten ja poliittisten tilaisuuksien suosittu juhlapuhuja ja armoi-
tettu sanantaitaja, joka ei lukenut sanottavaansa paperista, vaan puhui vapaasti ja len-
nokkaasti. Ennen esiintymistä vain hetkinen kodin keinutuolissa aiheen ja asian miet-
timistä, sitten heittäytyminen inspiraation varaan - ja yleisö tempautui mukaan. 
 
Lahti-lehdessä julkaistussa Knut Sarlinin muistokirjoituksessa luonnehdittiin hänen 
puhetaitoaan seuraavin sanoin: "Tuskinpa on näillä seuduin montakaan porvarillista 
järjestöä, joiden juhlassa tai iltamassa ei Knut Sarlinin lennokkaita, isänmaallista innos-
tusta uhkuvia puheita olisi saatu nauttien kuulla. Sadat ovat ne puheet, joita hän seu-



tukunnalla on pitänyt, mutta vielä lukuisammat ne tilaisuudet, joista hänen täytyi kiel-
täytyä, kun ei joko jaksanut tai voinut moneen paikkaan samalla kertaa saapua puhu-
maan.” 
 
Viimeisen puheensa Knut Sarlin piti Akateemisen Karjala-Seuran iltamassa Lahdessa, 
ja se "huokui lämmintä myötätuntoa heimokansaamme kohtaan". Samana iltana hän 
joutui tautivuoteelle, josta ei enää noussut. 
 
Isänmaan ystävä 
 
Kun rohkeasanainen isänmaan ystävä ja Rauman suojeluskunnan perustaja Knut Sarlin 
syystalvella 1917 puhui punakaartilaisten murhaaman suuromistajan ja suurlahjoitta-
jan Alfred Kordelinin haudalla, tämä esiintyminen merkitsi hänelle lopullista hengen 
uhkaa. Saatuaan tietää punakaartilaisten vangitsemisaikeesta Knut Sarlin lähti suoraan 
Kordelinin haudalta pakomatkalle aateveljensä, laivanvarustaja John Nurmisen kanssa. 
Pakomatkan dramaattisuus on säilynyt elävänä omaisten ja sukulaisten mielessä. 
 
Santarmit vartioivat Rauman satamaa ja tarkastivat kaikki lähtevät laivat; normaalia 
laivalla pakenemista ei siis voitu ajatella. Yritettiin toista keinoa: Nurmisen tarkastettu 
laiva lähti merelle, mutta odotti sopimuksen mukaan aluevesirajan ulkopuolella isän-
täänsä ja Knut Sarlinia viedäkseen heidät Ruotsiin. Matkavaatteet juhla-asujen tilalle 
toimitettiin salaiseen vaihtopaikkaan, ja pian erkani Rauman sataman rannasta kahden 
venäjänkielisiä lauluja hoilaavan "humalaisen" vene, jolla pakenijat lähtivät yrittämään 
syysmyrskyssä kohti avomerta ja pelastusta. Satamaa vartioivat venäläiset sotilaat luu-
livat humalaisten upseeriensa olevan liikkeellä! 
 
Sekä Sarlinien että Nurmisten kodissa pidettiin kotitarkastus, mutta Knut Sarlinin hal-
lussa olleita suojeluskuntapapereita punakaartilaiset eivät löytäneet. Pakomatkan on-
nistumisesta saatiin tieto jännittyneen odotuksen jälkeen, kun laivan kapteeni lähetti 
rouva Nurmiselle viestin, että "molemmat Tukholmaan toimitetut kollit olivat tulleet 
perille ehjinä". Helmi Sarlin puolestaan luki ruotsinmaalaisesta lehdestä miehensä kir-
joituksia ja seurasi siten hänen elämäänsä. Kirjeyhteyskin saatiin myöhemmin. Ruotsis-
sa Knut Sarlin - paitsi että kirjoitti artikkeleita sikäläisiin lehtiin, mm. Aftonbladetiin - 
oli mukana Suomen vapaustaistelun avustustoiminnassa usean komitean sihteerinä. 
Takaisin hän pääsi palaamaan helmikuun loppupuolella 1918 Suomen Tukholman-
lähetystön kuriirina ja ryhtyi ylipäällikkö Mannerheimin neuvottelukunnan määräyk-
sestä toimittamaan Vaasasta käsin "Valkoista Suomea" yhdessä Kyösti Vilkunan kanssa 
sekä "Suomen Virallista lehteä". 
 
Musiikin harrastaja 
 
Monipuolinen ja lahjakas Knut Sarlin oli myös läpikotaisin musikaalinen ja hänen mu-
siikin rakkautensa ilmeni monella tavoin. Jo lapsuusperheen piirissä syntyi, lasten lu-
kuisuuden vuoksi, loma-aikoina erilaisia kuoromuodostelmia, ja myös Knut Sarlin 
pystyi sekä harjoittamaan että johtamaan kuoroa; niin ikään hän vain korvakuulolta 
vaivatta soitti kuulemansa melodiat. Miehuusvuosinaan hän kuului musiikkiseuroihin, 
esim. Savonlinnan soitannolliseen seuraan, ja järjestettäessä Savonlinnan oopperajuhlia 
hän toimi ansiokkaasti Aino Acktén apuna ja pääjuhlatoimikunnan sihteerinä. Seudun 
konsertit olivat samoin hänen harteillaan; tästä kertovat lukuisat taiteilijain Knut Sar-
linille omistamat valokuvat, kirjeet ja kiitoskortit. 
 



Järjestö- ja yhdistysmies 
 
Knut Sarlinin elämäntyö osoittaa, miten paljon kohti itsenäisyyttä kamppailevassa 
maassa ja sittemmin itsenäisessä nuoressa Suomessa oli työtä ja miten vähän silloin 
vielä kulttuurityön tekijöitä. Vaikka maaseutulehden päätoimittaja usein joutui mel-
kein yksin vastaamaan lehden syntymisestä, oli ehdittävä kymmeneen muuhun puu-
haan. Kuvaavaa on, että Knut Sarlin esim. Savonlinnan-vuosinaan toimi ainakin kau-
punginvaltuustossa, Nuorsuomalaisessa yhdistyksessä, Kunnallisklubissa, kaupungin 
kirjaston ja lukusalijohtokunnassa, Itä-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen Savonlinnan 
haaraosastossa, Savonlinnan soitannollisessa seurassa, urheiluseura Riennossa, jopa 
Itä-Suomen hevosystäväin seurassa - kaikissa johtokunnan sihteerinä, Nuorsuomalai-
sessa yhdistyksessä myös piirisihteerinä. Muun ohessa hän oli vielä kaupungin palo-
mestari. Raumalla Knut Sarlin kuului suojeluskunnan perustajiin ja sen esikuntaan ja 
perusti Raumalle (1917) Yhteiskunnallisen Liiton yhdistämään porvarillisten puoluei-
den jäseniä; Niin ikään hän oli kaiken valtiollisen ja kunnallisen toiminnan keskipiste, 
mm. vaalitoiminnan. Eräässä suosituksessa luonnehditaan hänen Rauman-aikaansa 
seuraavasti: "- - ja kun viimeisinä vuosina moninaisissa raskaissa taisteluissa kunnallis-
lakkojen ym. aikana on miestä johtoon tarvittu, on toimittaja Sarlin näissä tehtävissä 
uhrautuvaisuudella, tarmolla ja menestyksellä toiminut." Todeksi on myönnettävä 
erään muistelijan arvio, että "Knut Sarlin oli niitä harvinaisia persoonallisuuksia, joilla 
oli elävää harrastusta kaikkeen". 
 
Keskeisintä Knut Sarlinin elämässä oli kuitenkin maan ja kansan parhaaksi työskente-
leminen kirjoittamalla ja puhumalla. Häneen oli syvälle syöpynyt kaikkinaisen sorron 
vastustaminen, ja hänen sanansäilänsä iski tarvittaessa pelottomasti ja henkilökohtaisia 
seurauksia pelkäämättä. (”Ei Sinua ryssän uhka säikyttänyt, etkä Sinä siinä, jonka oi-
keaksi katsoit, perään antanut." - "'Juntta' löi armotta ja uskoi aatteensa voittavan.") 
Syystä todettiin, että hänen varhainen poismenonsa oli "tuntuva isku yleisen mielipi-
teen tulkinnalla", varsinkin, koska hän aina "toimi rohkeasti isänmaan asiain puolesta". 
 
Sanomalehtimiesyhdistys pystytti Knut Sarlinin haudalle Lahteen muistomerkin ja 
kaiverrutti siihen hänen oman runonsa säkeet luonnehtimaan hänen elämäntyötänsä: 
 

"Sanan säilä, 
konsa hyvää palvot, 
kansan elämätä ohjaat aina, 
olet silloin taivahista laina." 


