
Karhunpentuja kotipihalla 
Lokalahdella 

Kerättäessä äskettäin val- L Laineen albumi 

-

mistuneen Lokalahden vete
raanimatrikkelin tietoja tuli 
esille Lokalahdella maanpuo
lustus- ja lottatyössä mukana 
ollut Tigerstedtin pariskunta. 
Miehen Berndt Ludvig 
Tigerstedtin tiedettiin olevan 
"suurta sukua". Yllättävä tieto 
oli myös, että miehellä oli 
ennen sotaa Ahmasveden 
lähellä Rantalan tilan pihal
Iaan kasvattina kaksi karhun 
pentua. Internetistä selvisi, 
että Berndt oli teollisuus
hallituksen yli-intendentin, 
dendrologin, valtioneuvoksen 
ja Rautaruukin apulaisjohtajan 
Axel Fredrik Tigerstedtin 
poika. Hänen äitinsä oli 
Moskovassa syntynyt Mary 
Tigestedt omaa sukua von 
Schoultz. V. 1905 syntynyt 
Berndt oli seitsemästä lapsesta 

Näihin karhunpentuihin Lokalahdella asunut Berndt Tigerstedt ihastui Rovaniemellä 

nuorin. 
Isä Axel oli myös Elimäellä nykyisessä Kouvolassa 

sijaitsevan Mustilan kartanon omistaja. Mustila tunnetaan 
vieläkin Axel-isän perustamasta alppiruusu-ja puulajipuis
tosta. Elimäellä asuu vieläkin Tigerstedtejä. 

Yhdestä Berndtin isoveljestä, USA:ssa asuneesta Eri
kistä tiedetään internetissä, että v. 1915 esitetyn maailman 
ensimmäisen äänielokuvan" aikaansaaja oli elimäkeläinen 
Eric Tigerstedt, joka teki suuren määrän keksintöjä ja sai 

nimiinsä kaikkiaan 430 patenttia. Hän vai
kutti ratkaisevalla tavalla radiolaitteiden 
kehittämiseen sekä suoritti onnistuneita 
televisiokokeiluja." Berndtin Axel-veli 
puolestaan oli kirjailija ja runoilija, joka 
julkaisi v. 1943 mm. kirjan Vastavakoilu 
iskee. Suomen taistelu neuvostovakoilua 
vastaan 1919-1939. Valvontakomissio 
asetti kirjan myöhemmin kiellettyjen 
kirjojen listalle. 

Lokalahdelle v.1937 

Lokalahden lähelle, tosin Vehmaan 
alueeseen kuuluvalle Rantalan tilalle 

Lokalahdella 1930- ja 1940-luvuilla asu
neet Berndt ja Bertha Tigerstedt. 
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Tigerstedtit muuttivat v. 1937. 
Aikalaiset eivät muista, että 
Berndt olisi koskaan mitään työtä 
tehnyt, eikä Rantalan tilaltakaan 
suuria tuloja ollut. Rahaa Kar
hunpentuja kotipihalla Lokalah
della Irja Laineen albumi Maj-Lis 
Tigerstedtin albumi pariskunta 
käytti kuitenkin reippaasti mm. 
pirssillä ajoon. Berndt käytti 
ammattinimikettä tilanomistaja. 
Lokalahdella Berndt oli mukana 
paikkakunnan riennoissa. Vaimo 
Bertha o.s. Salonen oli mm. 
Lokalahden Lotta-Svärd -yhdis
tyksen sihteerinä. 

Monet lokalahtelaiset muis
tavatTigerstedtillä olleet karhun 
pennut. Lokalahtelaissyntyinen 
Kyrössä asuva Keijo Laine tietää 
karhujen tarinan tarkemmin: 

"Isäni Uuno Laine oli kesällä 
1939 Tigerstedtiä ja tämän 
vaimoa kyydissä heidän autollaan 
Petsamon Liinahammarissa. Mat
kalla käytettiin paljon alkoholia. 
Paluumatkalla Tigerstedt päätti 
ostaa Rovaniemeltä kaksi karhun 
poikasta. Ne tulivat myöhemmin 
laatikossa Vinkkiiän asemalle", 

Keijo Laineen album 

Keijo Laine kertoo. "Toinen 
myytiin nopeasti jonnekin, mutta 
toiselle rakennettiin Rantalan 

Tällaisena v. 1928 syntynyt Keijo Laine muistaa Tigerstedtin karhun Rantalan 
pihalla Ahmasveden lähellä. 

tilalle aitaus. Karhu oli köydellä kiinni aitauksen pylväässä. 
Siitä se kerran karkasikin, ja pelotteli postinkantajana 
ollutta Vuorelaa." 

Lokalahtelainen Pentti A. Pietilä tietää, että karhu 
jouduttiin lopettamaan. Hän kertoo saaneensa sodan jäl
keen "Amerikan tädiltä" vaatteita, joista tehtiin hänelle 
rippipaita. 

· "Kun täti sitten tuli Amerikasta käymään Suomessa, 
haluttiin antaa hänelle jotakin. Muistettiin Tigerstedtin 
karhun talja ja pyydettiin ostaa se. Bertha oli valmis sen 
myymään. Niin talja matkasi Amerikkaan", Pentti A. 
Pietilä sanoo. 

Tigerstedtin tytär löytyy 

Veteraanimatrikkelia varten kaipasimme valokuvaa 
Tigerstedteistä. Niinpä lähetin eräälle netistä Iöytyneelie 
elimäkeläiselle Tigerstedtille sähköpostin, jos häneltä 
löytyisi jotakin apua. Pariin viikkoon ei kuulunut mitään, 
mutta sitten posti toi Berndtin valokuvan ja kirjeen 
Berndtin tyttärellä. 

Melkoinen yllätys, sillä lokalahtelaiset aikalaiset eivät 

tienneet Berndtillä olleen lapsia. Ei ollutkaan avioliitosta 
Bertharr kanssa, mutta aikaisemmasta avioliitosta oli 
kaksi tytärtä. 

"Olen tytär isäni ensimmäisestä avioliitosta sairaanho 
itajalrene Pulkkisen (1904 - 1984) kanssa", kirjoitti 
80-vuotias eläkkeellä oleva pianonsoiton opettaja Maj- Lis 
Tigerstedt Kotkasta. Hän kertoi viettäneensä kesälomia 
Rantalassa. 

"Luonto ja järven ranta saunoineen ovat aina mieles
säni, mutta myös kyyt, jotka pelottivat. Vehmaa ja Uusi
kaupunki tulivat silloin tutuiksi polkupyörän tarakalla 
istuen. Pääsin joskus Uudessakaupungissa elokuviin ja 
papan kohde oli Alko- konjakkia taijaloviinaa" Maj-Lis 
Tigerstedt muisteli. 

Myöhemmin saimme häneltä vielä Berthan valokuvan. 
Maj-Lis nimitti isänsä uutta vaimoa Berthaa Pepetädiksi 
ja kertoi Pepen olleen lastensa varamummi, sillä hänen 
äitinsä oli sairastunut 1950-luvulla. 

"Opetin myös lapseni keittämään kesäkeiton Pepetädin 
malliin. Ja mansikkakakku sekä kuohuviini oli se perin
teinen jälkiruoka." 

Maj-Lis muistaa myös, että Lokalahdelle pariskunnan 
lähiystävät olivat Ahmasveden toisella rannalla Ollan 
talossa. Sieltä hän muistaa kolme- tai neljävuotiaan pojan. 



Maj-Lis Tigerstedtin albumi 

Berndt Tigerstedtin "molemmat" vaimot ja tytär Lokalah
della. Vas. 2. vaimo Bertha (Pepe-täti) o.s. Salonen, Maj
Lis-tytär 1. avioliitosta ja I. vaimo Irene o.s. Pulkkinen. 

Miksi Lokalahdelle? 

Miksi Tigerstedtit sitten valitsivat asuinpaikakseen 
Rantalan? "Avioero ensimmäisestä vaimosta ja sen seu
raukset pakottivat myymään Haverin kartanon Jaalassa", 
arvelee Maj-Lis syyksi hakea uusi asuinpaikka. 

Tällaisena v. 1928 syntynyt Keijo Laine muistaa 
Tigerstedtin karhun Rantalan pihallaAhmasveden lähellä. 
"Äitini sai kertamaksuna minusta ja sisaruksesta elatus
maksut. Sen on täytynyt olla Papalle iso summa, koska äiti 
elätti meidät sillä rahalla vuodesta 1937 vuoteen 194 7 ." 

Isänsä karhuja Maj-Lis Tigerstedt ei ole nähnyt. 
"Minulle karhusta vain kerrottiin ja sanottiin sen saa

neen nikkelimyrkytyksen. Vasta myöhemmin ymmärsin, 
että se tarkoitti karhun ampumista." Maj-Lis Tigerstedt 
muistaa vielä, että Papalla oli taipumus kehitellä monen
laista elämistä helpottavia pikku keksintöjä. 

"Ehkä hän näin seurasi Amerikkaan muuttaneen keksi
jäveljensä Erikin jalanjälkiä. Hän suunnitteli esimerkiksi 
nykyisin käytössä olevaa potkittavaa rollaattorimallia pot
kukelkasta. Kesällä pyörät jalasten alle ja talvella sukset", 
Maj-Lis Tigerstedt kertoo. 

Virallisen arkistotiedon mukaan Tigerstedtit muuttivat 
Rantalasta Turkuun syksyllä 1948. Maj-Lis Tigerstedt 
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Berndt Tigerstedtin tyttäret v. I938. Vas. Maj-Lis Mary 
Irene s. 8.7.1932 Loviisassaja Leena Pia Carita 
s. 20.7.1933 Jaalassa, k. 20.9.2006 Lahdessa. 

muistelee kuitenkin heidän muuttaneen Rantalasta Ruot
siin, jossa Berndt toimi tulkkina. Tukholman jälkeen he 
muuttivat Turkuun ja sitten Seinäjoelle. Bertha Tigerstedt 
oli siellä Itikan henkilöstöravintolan emäntänä. 

"Papan intohimoinen harrastus oli kuunnella poliittisia 
ohjelmia eri maista. Isäni oli erittäin kielitaitoinen", Maj
Lis sanoo. 

"Lauluääntä hänellä ei ollut, taisi johtua paljosta 
tupakanpoltosta. Pappaa kiitän kuitenkin siitä, että hänen 
ansiostaan kiinnostuin klassisesta musiikista ja lopulta sain 
siitä arnrnatinkin", entinen pianonsoiton opettaja Maj-Lis 
Tigerstedt sanoo. 

Berndt kuoli keuhkokuumeeseen 30.7.1966 ja Bertha 
19.10.1969. Molemmat on haudattu Helsinkiin. 

Matti Jalava 
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