
 Maija Saraste: Berndt Sarlinin eli R Raalan elämänvaiheita 
3.9.2016 
 
Isoisäni Berndt Sarlin, taiteilijanimeltään R Raala, on siis syntynyt Nurmijärvellä Raalan kartanossa 
elokuuussa 1886. Hän eli hyvin vaiherikkaan elämän, joku vei Nurmijärveltä Mikkeliin, sieltä 
Helsinkiin, Hämeenlinnaan ja Etelä-Afrikkaan, ja taas takaisin Helsinkiiin, josta hän siirtyi 
Valkealaan ja Viipuriin ennen kuin palasi lopullisesti Helsinkiin, jossa hän kuoli kesällä 1971. 
Seuraavassa kerron lyhyesti hänen elämänvaiheistaan. 
 
Aluksi kerron Berdtin vanhemmista, Hannasta ja Johnista  
 
Tammikuussa 1859 syntyi Helsingissä tyttö, joka sai nimekseen Johanna Weckström (myöh. Hanna 
1859-1940). Kirkonkirjojen mukaan hänen vanhempansa olivat kammantekijä Herman Weckström  
ja Katarina Idström. Katarina kuoli pian tyttären syntymän jälkeen ja Herman Weckström muutti 
samana vuonna Nurmijärvelle. Syy muuttoon saattoi olla Hanna-tyttöön liittyvät järjestelyt. 
Raalan kartanon isäntäpari, Engelbert ja Matilda Adlercreutz päättivät ottaa Weckströmien 
tyttövauvan kasvattilapsekseen. Huhujen mukaan Hanna oli todellisuudessa Engelbert 
Adlercreutzin avioton lapsi.  
 
Hanna kasvatettiin oikean kartanontyttären tavoin. Hänellä oli oma lastenhoitaja sekä 
kotiopettaja, jonka johdolla hän opiskeli mm. ranskaa ja pianonsoittoa. Aikansa parhaan 
koulutuksen Hanna sai Helsingin ruotsalaisessa tyttökoulussa.  
 
Berndtin isä John  Sarlin syntyi vuonna 1857 Nilsiässä, jossa hänen isänsä Bernhard Sarlin toimi 
pappina. John Sarlin alkoi opiskellla 1870-luvun lopulla maanmittausta Helsingin Polyteknillisessa 
opistossa ja pääsi harjoittelemaan maanmittausapulaisen töitä Raalan kartanoon. Kun nuori ja 
komea John Sarlin tuli Raalaan, kerrotaan koko kartanon naisväen ihastuneen häneen. Mutta John 
näki vain kauniin ja lahjakkaan Hannan ja niin nuoret rakastuivat toisiinsa. Hannan 
kasvattivanhemmat pitivät kovasti Johnista ja arvostivat tätä suuresti. Pian Raalassa vietettiinkin 
häitä. Kun kartanon isäntä kuoli vuonna 1881, John keskeytti opintonsa Polyteknillisessä opistossa 
ja jäi hoitamaan Raalan kartanoa.  Nuoripari asettui asumaan kartanon vanhaan 
päärakennukseen. Raalan aikana perheeseen syntyi neljä lasta, Valborg , Georg, Berndt (1886-
1971) ja Mathilda. 1890-luvulla John Sarlin lopetti työt kartanossa, jatkoi opintojaan 
Polyteknillisessä opistossa Helsingissä ja valmistui maanmittausinsinööriksi. Hän sai vakituisen 
työn Mikkelistä, jonne perhe muutti vuonna 1893.  
 
Nuori kapinallinen 
 
Vuonna 1897 Berndt aloitti Mikkelin Lyseon oppilaana. Hän oli sekä matemaattisesti että 
musiikillisesti lahjakas lapsi, mutta luonteeltaan omapäinen. Mikkelin Lyseon historiikissa 
kerrotaan vuoden 1905 suurlakon tapahtumista seuraavaa: suurlakon koettaessa Berndt kokosi 
joukon samoin ajattelevia koulutovereitaan ja julisti, että ”me koulun oppilaat katsomme 
isänmaalliseksi velvollisuudeksemme liittyä tähän kansanliikkeeseen ja olemme päättäneet 
toistaiseksi keskeyttää koulutyömme.” Mikkelin koululaiset yhtyivät suurlakkoon. Rehtori ja suurin 
osa opettajista oli raivoissaan ja uhkasi erottaa ”kapinakenraalin” koulusta. Suurlakon päätyttyä 
kumoukselliset oppilaat saivat kuitenkin palata takaisin koulunpenkille. Keväällä 1906 Berndt pääsi 
ylioppilaaksi Mikkelin Lyseosta. 



 
Koulun jälkeen Berndtin haaveena oli päästä opiskelemaan musiikkia tai näyttämötaiteita. 
Vanhemmat kuitenkin kieltäytyivät kustantamasta opintoja 
tuollaisiin ”kommeljanttariammateihin”. Syksyllä 1906 Berndt muutti Helsinkiin, asettui asumaan 
tätinsä Anna Sarlinin luokse ja alkoi opiskella taidehistoriaa, fonetiikkaa ja estetiikkaa Helsingin 
yliopistossa. 
 
Näyttelijä, säveltäjä ja liikemies 
 
Berndtin suuri haave toteutui, kun hän pääsi Suomen Kansallisteatterin oppilaskouluun. 
Suoritettuaan koulun keväällä 1909 hänet kiinnitettiin Kansallisteatteriin näyttelijäharjoittelijaksi. 
Hän sai näytellä mm. Ida Aalbergin vastanäyttelijänä Ostrovskin murhenäytelmässä Ukkosilma 
sekä Johannes Linnankosken näytelmässä Ikuinen taistelu, jossa Ida Aalberg itse esitti Luciferia ja 
Berndt Luciferin palvelijaa Kenokaulaa.  Parin vuoden aikana Berndt esiintyi parissakymmenessä 
roolissa, muttei saanut suurempaa menestystä. Työsuhde Kansallisteatteriin päättyi keväällä 
1911. 
 
Teatteriuran päätyttyä Berndt oli masentunut ja vain makaili Anna-tädin luona. Lopulta täti 
kyllästyi nuorukaisen itsesääliin ja pakotti tämän ryhdistäytymään. Anna Sarlin oli 
musiikinopettajan työssään todennut, ettei koulujen musiikinopetukseen löydy tarpeeksi sopivaa 
ohjelmistoa. Kun Berndtin oli  vaikea löytää elämälleen suuntaa, Anna-täti alkoi kannustaa 
musiikillisesti lahjakasta veljenpoikaansa säveltämiseen. Niinpä Berndt alkoi Anna-tädin 
ohjauksessa säveltää. Taiteilijanimensä R. Raala Berndt valitsi rakkaan syntymäpaikkansa mukaan.  
 
Ensimmäiset sävellyskokeilunsa Berndt oli tehnyt jo vuonna 1906. Ensimmäisen kerran R. Raalan 
sävellyksiä julkaistiin vuonna 1911 ilmestyneessä Lasten laulukirjassa, jossa oli mukana myös tuttu 
Joulukirkkoon-laulu. Seuraavana vuonna alkoi ilmestyä Anna Sarlinin toimittamat Laululeivonen-
vihkoset, joissa kussakin oli kymmenen R. Raalan lastenlaulua. Vuosina 1912-1913 ilmestyi peräti 
20 erilaista vihkoa, joista monista otettiin useita painoksia. 1910-luvun puoliväliin mennessä 
julkaistiin useita joululauluvihkoja ja lasten laulu- ja leikkikirjoja, joissa oli R. Raalan säveltämiä 
lauluja. Berndt Sarlin oli hyvin tuottelias: vajaassa kymmenessä vuodessa julkaistiin yli 340 hänen 
säveltämäänsä laulua, lisäksi käsinkirjoitetussa nuottivihkossa on säilynyt parisensataa 
julkaisematonta sävellystä.  
 
Berndtin oli säveltäjänä kuitenkin vaikeaa ansaita elantoaan. Taas oli aika miettiä uutta suuntaa 
elämälle. Kesällä 1914 Berndt perusti kustannusliikkeen ”Kustannustoimisto Tieto”, joka julkaisi 
laulukokoelmia, laulunopetusaineistoa ja nuortenkirjallisuutta. Samaan aikaan Berndt alkoi myös 
opiskella liike-elämässä tarvittavia taitoja, mm. konekirjoitusta ja vieraita kieliä. Hän kävi myös 
autokoulun, jonka yhteydessä opiskeli autonkorjausta. Pian Berndt sai työpaikan Hoffströmin 
Metsätoimistosta. Vuonna 1919 tämä työsuhde päättyi ja Berndt muutti Hämeenlinnaan, jossa 
ryhtyi Hämeenlinnan Kirjansitomatehdas Osakeyhtiön kaupalliseksi ja teknilliseksi johtajaksi. 
 
Hämeenlinnassa Berndt tutustui tarjoilijattarena työskennelleeseen Signe Lindholmiin, ja rakastui 
tähän palavasti. Berndtin ja Signen tarina on kuin romanttisesta kertomuksesta, jossa 
rakkaussuhteen osapuolina olivat taiteellinen, koulutettu, ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluva 
mies ja vähän koulutettu, työväkeen lukeutuva nainen. Suhde piti tarkkaan salata Berndtin 



sukulaisilta ja tuttavilta. Berndtin serkku ja paras ystävä Veli Pinomaa lienee ollut yksi harvoja 
henkiöitä, jotka tunsivat Berndtin salaisen rakastetun.  
 
Lähtö kohti tuntematonta 
 
1920-luvun alussa Berndt alkoi suunnitella elämänmuutosta. Syinä lienevät olleen taiteessa ja 
työelämässä tapahtuneet pettymykset sekä myös kansalaissodan jälkeinen ahdistava 
yhteiskunnallinen ilmapiiri. Suurin syy päätökselle lähteä kotimaasta oli varmaan kuitenkin salassa 
pidettävä rakkaussuhde. Kesällä 1922 Berndt myi kaiken omaisuutensa. Hän oli kuullut, että 
Suomen kaupallisessa edustajistossa Etelä-Afrikassa olisi vapaana lähetystösihteerin paikka. 
 
Heinäkuussa 1922 alkoi Helsingin Eteläsatamasta pitkä matka. Berndtin omaiset ja ystävät luulivat, 
että tämä matkustaa yksin. Ainoastaan Berndtin lempisisar Eva tiesi, että mukaan oli lähdössä 
myös Berndtin rakastettu, Signe Lindholm. Matka Helsingistä suuntautui Englantiin, josta jatkettiin 
Kapkaupunkiin. Kuukauden matkan jälkeen päästiin perille. Saapumista seuraavana päivänä 
Berndt ja Signe solmivat avioliiton. Pian selvisi, ettei Berndtille ollutkaan työpaikkaa odottamassa. 
Maahanmuuttoviranomaiset eivät ensin aikoneet antaa Berndtille ja Signelle oleskelulupaa, koska 
heillä ei ollut työtä eikä paljoa rahaakaan. Onneksi Signen käsintehdyt pellavakapiot katsottiin 
olevan rahanarvoista tavaraa, ja niin pariskunnan sallittiin asettua maahan. 
 
Berndtin varasuunnitelmana oli toimia suomalaisen puutavaraliikkeen edustajana ja tuoda Etelä-
Afrikkaan suomalaista puuta. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Berndt suunnitteli myös liiketoimia 
kuivattuja hedelmiä tuottavien yritysten kanssa, mutta tämäkään idea ei tuottanut tuloksia. 
Vaikka Berndtillä oli englanniksi käännettyjä ylistäviä työtodistuksia ja suosituksia, ei työtä 
Kapkaupungista löytynyt. Myös rahat alkoivat loppua ja pariskunta joutui elämään aina vain 
tiukemmissa oloissa.  
 
Lopulta Berndt otti yhteyttä Suomen Etelä-Afrikan konsuliin ja pyysi apua työnhaussa. Berndt 
ilmoitti olevansa kiinnostunut mistä tahansa työstä, toimistotyöstä, myyntityöstä tai vaikka 
ruumiillisesta työstä, kunhan siitä saisi jonkinlaisen toimeentulon. Kun konsuli oli saanut Suomen 
Lontoon konsulilta tiedon, että Suomen ulkoministeriöstä suositellaan Berndt Sarlinia 
luotettavana ja rehellisenä työnhakijana, hän päätti auttaa pulassa olevaa suomalaista.  
 
Elämää Banhoek-joen laaksossa 
 
Berndt Sarlin saikin työpaikan Banhoek-joen laaksosta Kylemoren kylästä, noin 60 kilometrin 
päähän Kapkaupungista itään. Tammikuussa 1923 hän aloitti tilanhoitajana englantilaisen everstin 
omistamalla, jo 1700-luvulla perustetulla suurella hedelmätilalla. Tilalla työskenteli kymmeniä 
maatyöläisiä. Sarlinit saivat asunnokseen päärakennuksen lähellä sijaitsevan pienen talon. 
Marraskuussa 1923 perheeseen syntyi poika, joka sai nimekseen George ja puolitoista vuotta 
myöhemmin syntyi tytär Eve. 
 
Banhoek-joen vehmasta laaksoa ympäröivät korkeat vuoret. Seutu oli aurinkoista ympäri vuoden. 
Laakson halki virtasi useita pieniä jokia. Seutu oli 1920-luvulla harvaanasuttua maaseutua. 
Kylemoren kylän liepeillä oli kymmenkunta maatilaa. Kylässä oli kauppa, postiasema sekä koulu 
pienille lapsille. Alueella hedelmäfarmareina toimi pääasiassa entisiä englantilaisia upseereita. 
 



Elämä hedelmätilalla oli hyvin työteliästä. Hedelmänviljely vaatikin 1920-luvulla paljon työvoimaa. 
Viljelmillä oli taisteltava sekä hyönteisiä että kuivuutta vastaan. Hyönteisiä yritettiin torjua 
myrkyttämällä, mikä oli raskasta ja epämukavaa työtä. Hedelmäpuita piti leikata säännöllisesti. 
Kuumana aikana hedelmäpuiden kastelu oli välttämätöntä. Sato korjattiin ajamalla hevosella 
hedelmäpuiden välissä niin, että poimijat seisoivat isoilla lavoilla noukkien hedelmät käsin suoraan 
puista. Berndt osallistui kaikkiin maatilan töihin yhdessä mustien työntekijöiden kanssa, leikkasi ja 
ruiskutti hedelmäpuita, rakensi aitoja, poimi ja pakkasi hedelmiä. Joulukuussa 1926 Berndt siirtyi 
itsenäisempään työhön Tushie Law -nimiselle tilalle, jonka omisti kaksi englantilaista pariskuntaa. 
Tila oli erikoistunut luumujen ja persikoiden kasvattamiseen. Tilalla työskenteli isäntäpariskunnan 
ja työnjohtajan lisäksi 10-15 maatyöläistä.   
 
Hedelmien keruu ja pakkaaminen oli tehtävä huolella. Sadonkorjuuaikana, joulun aikaan, isoillakin 
maatiloilla tilan koko väki, rouvaa, lapsia ja kotiapulaisia myöten oli poimimassa ja pakkaamassa 
hedelmiä. Vientiin menevät hedelmät käärittiin silkkipapereihin, joihin oli painettu tilan nimi ja 
tavaramerkki ja pakattiin lastuvillasta valmistettuihin pakkauskoteloihin.  
 
Sarlinien perhe asui Tushie Law´n päärakennuksen lähellä pienessä talossa. Talon vieressä oli 
perheellä oma pieni hyötypuutarha, jossa kasvatettiin vihanneksia ja maissia. Berndt oli myös 
vapaa-aikanaan innostunut puutarhuri. Hyötypuutarhan lisäksi Sarlinien pihamaalla oli 
kivikkopuutarha, jossa kasvoi mehikasveja ja erilaisia tyräkkejä. Talon reunustalla oli köynnöksien 
peittämä pergola sekä värikkäitä agapanthuksia ja kanna-kasveja. Puutarhaan oli istutettu 
pistokkaita monista eri hedelmälajikkeista. 
 
Myös Signen elämä oli puuhakasta, aika kului lastenhoidossa, kotieläinten ja keittiöpuutarhan 
parissa. Tushie Law’n molemmilla tilanomistajilla oli lapsia, jotka olivat Sarlinin lapsia vähän 
nuorempia. Muita leikkitovereita ei ihan lähistöllä ollutkaan. Sarlinin lapset leikkivät paljon 
keskenään ja kotieläintensä kanssa. Lapsilla oli koira, kissa ja lemmikkikilpikonna. Leikkitovereina 
saattoivat olla myös kanat, kalkkunat sekä mustavalkeat possut.  
 
1920-luvun loppupuolella Berndt osti itselleen auton. Sen jälkeen elämä olikin helpompaa, voitiin 
käydä läheisessä Stellenboschin kaupungissa asioilla ja ostoksilla, viikonloppuisin piknikillä 
lähiseuduilla ja matkustaa pidemmillä lomilla merenrannalle. Myös seuraelämä vilkastui, kun 
päästiin kauempana asuvien tuttavien luokse.  
 
Paluu Suomeen 
 
1930-luvun alussa Berndt suunnitteli ostavansa oman tilan Etelä-Afrikasta. Hänestä oli kymmenen 
työvuoden aikana tullut luumu- ja persikkaviljelyn erikoistuntija, ja hän vastasi hedelmien 
viennistä Eurooppaan. Vuonna 1932 Sarlinit päättivät lähteä Suomessa käymään, tarkoitus oli 
tavata sukulaisia ja hankkia rahaa oman maatilan ostamiseksi. Niinpä Berndt irtisanoutui työstään 
ja myi irtaimiston ja autonsa.  
 
Taas alkoi pitkä ja vaiherikas matka kohti Suomea. Pian Kapkaupungista lähdön jälkeen Georg 
sairastui vakavasti ja laivassa oli valmistauduttu jo pahimpaan eli heittämään poika mereen.  
Pitkän matkan aikana myös Eve ehti sairastua, hänellä todettiin tuhkarokko. Lokakuun lopussa 
vuonna 1932 päästiin viimein Helsinkiin. Berndtin rakas Anna-täti oli vakavasti sairastunut ja 
menehtyikin jo muutaman kuukauden kuluttua Berndtin paluusta.  



 
Berndt alkoi etsiä itselleen työpaikkaa. Hän aikoi hyödyntää laajaa kokemustaan 
hedelmänviljelystä, mutta Suomessa oltiin tässä suhteessa takapajuisia. Lähes 50-vuotiaan 
hedelmätarhojen asiantuntijan ei ollut helppo löytää pula-ajan Suomesta työtä.  Niinpä elannon 
hankkiminen osoittautuikin hyvin vaikeaksi. Berndt oli perinyt Anna-tädiltään huvilan Kaipiaisissa, 
jonne asetuttiin vähäksi aikaa. Kesällä 1933 Berndt sai työpaikan Viipurista, jonne perhe muutti. 
Parin vuoden kuluttua palattiin taas takaisin Helsinkiin. Berndt työskenteli ensin muutamissa 
tilapäisissä työpaikoissa, ja vuodesta 1937 alkaen konttoripäällikkönä veljensä John Bertilin 
radioliikkeessä. 1940-luvun puolivälissä Berndt siirtyi konttoripäälliköksi poikansa Georgen 
perustamaan radioliikkeeseen Radio-Mikroon.  
 
Joulukuussa 1954 Berndt Sarlin sai aivoveritulpan. Hän makasi sairaalassa lähes täysin 
halvaantuneena seitsemisen vuotta. Mutta vielä kerran Berndtin elämässä tapahtui merkillinen 
käänne: eräänä aamuna hän ikään kuin heräsi. Puhekyy ja muisti olivat palautuneet, vain 
sairaalassaoloaika oli pyyhkiytynyt muistista. Viimeiset vuotensa Berndt eli Koskelan sairaskodissa 
vireänä ja aktiivisena. Vuonna 1971 hän sairastui maksasyöpään ja menehtyi saman vuoden 
heinäkuussa vajaan 85 vuoden ikäisenä. Berndt haudattiin Hietaniemen hautausmaalle. Kahden 
vuoden kuluttua Signe Sarlin haudattiin puolisonsa viereen. 
 
R. Raalan sävellystuotanto 
 
Kuten aluksi kerroin, isoisäni sävelsi noin 550 laulua, joista julkaistiin hänen elinaikanaan n. 340. Ei 
ole säilynyt tietoa siitä, miten isoisäni valitsi sävelettävät tekstit. Säkeiden kirjoittajina olivat lähes 
kaikki Suomen 1800-1900-luvun vaiheen merkittävimmät runoilijat. Immi Hellén oli selvästi 
isoisäni suosikkirunoilija, hän sävelsi yli viisikymmentä Immi Hellénin runoa. Suosikkirunoilijoita 
olivat myös J. H. Erkko, jonka runoihin pohjautuvia sävellyksiä on löytynyt 32 sekä Alli Nissinen, 
jonka runot olivat pohjana 25 lauluun. Useita sävellyksiä isoisäni sävelsi myös nyttemmin 
unohduksiin jääneen runoilijan Eero Eerolan säkeisiin. Monet sävelletyistä runoista ilmestyivät 
erilaisissa joulu- ja lastenlehdissä, eikä niitä löydy lainkaan painetuista runokokoelmista. 
Julkaisemattomissa lauluissa oli monta runoa Ilmari Calamniukselta, V. A. Koskenniemeltä, Hilja 
Haahdelta, Larin-Kyöstiltä, Niilo Mantereelta ja Kasimir Leinolta. 
 
R. Raalan lauluissa on paljon hartaita sävelmiä. Se on mielenkiintoista, sillä Berndt Sarlinin suhde 
uskontoon oli varsin torjuva. Hän on kertonut kokeneensa nuorena suvun voimakkaan 
uskonnollisuuden painostavaksi. Vanhempana hän kuvasi itseään vakaumukselliseksi vapaa-
ajattelijaksi.  
 
Musiikinopettaja-tädin merkitys veljenpojan sävellystyöhön oli varmaan suuri. Anna-täti vaikutti 
sekä sävellettävien runojen valintaan että sävellysten tyyliin, sillä hän valitsi ja toimitti suurimman 
osan julkaisuista, joissa ilmestyi R. Raalan sävellyksistä. Anna Sarlinin kautta löytyi myös 
laulukirjoille kustantajia. Määrätietoinen täti saattoi toisaalta estää Berndtiä kehittymästä 
säveltäjänä tämän itse haluamaan suuntaan. Berndtin piti tuottaa lyhyessä ajassa satoja laulua 
koulujen käyttöön ja vieläpä tietyn musiikinteoreettisen ajattelun mukaisesti. Hänellä ei näin ollen 
ollut mahdollisuuksia keskittyä laajempiin sävellystöihin. 
 
Kun nyt tänä päivänä mietin isoisäni musiikkituotantoa, niin voin todeta, että vaikka hän ei 
kuulunut suuriin suomalaisiin säveltäjiin, hän on säveltämillään lauluilla tuottanut iloa lukuisiin 



suomalaisin koteihin. Berndt Sarlinin elämäntarina on hyvin koskettava: se kertoo ihmisestä, joka 
oli eittämättä itsekriittinen, itsepäinenkin ja ehkä myös ylpeä, ehdoton omissa näkemyksissään, 
varmasti kärsimätönkin. Toisaalta elämäntarina kertoo älykkäästä ja luovasta ihmisestä, joka 
pystyi ennakkoluulottomasti ja innostuneesti tarttumaan aina uusiin haasteisiin aiemmista 
vastoinkäymisistä välittämättä. Berndt oli ilmeinen monilahjakkuus, todellinen renessanssi-
ihminen, joka ei kuitenkaan halunnut tai pystynyt valitsemaan, mille elämänalueelle uhraisi kaiken 
tarmonsa. Tämä lahjakkuus oli sekä hänen vahvuutensa että myös heikkoutensa.  
 


