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RHEAN, IOR BOCKIN ÄIDIN HAUTAJAISILMOITUS
K

un Ior oli Intiassa talvella 83–84 niin hän
sai kuulla äitinsä Rhean kuolleen, juuri
niin kuin hän oli etukäteen sanonutkin kuolevansa silloin, ja Iorin tultua Suomeen alettiin järjestellä hänen hautajaisiaan
Kun kovasti ollaan aikoinaan ihmetelty,
ja paheksuttukin uskovaisten taholta, Ior
Bockin äidin hyvin erikoista kuolinilmoitusta Helsingin Sanomissa 12.6.1984 niin on
aika julkaista se ja selvittää sen taustaa.
Ensinnäkin, miksi se on suomeksi ja
Hesarissa kun hän oli sen itse kirjoittanut
etukäteen ja tietysti ruotsiksi, johtui siitä
että Hufvudstadsbladet kieltäytyi sitä julkaisemasta mutta Aatos Erkko kun siitä kuuli Iorilta, kamuja kun olivat, niin hän sanoi
sen julkaisevansa kun se ensin oli käännetty
suomeksi.
Erikoista siinä on myös se että siinä ei
ole mainittu hänen syntymä- eikä kuolinaikoja, ne ovat 22.4.1899 ja 6.4.1984, hän oli
siis 84-vuotias kuollessaan.
Iorin äiti oli hyvin oppinut ja sivistynyt
nainen, hän puhui seitsemää kieltä, mm.
ranskaa sujuvasti, ja hänellä oli tuttavia ympäri Eurooppaa joiden kanssa hän oli kirjeyhteydessä ja joista monet kävivät häntä
täällä tapailemassakin, muun muassa monet
maailmankuulut taiteilijat; laulajattaret ja
kirjailijat, ja aivan erikoisesti Tove Jansson
jonka kodissa Tukholmassa hän usein vieraili, myös pikku Iorin kanssa.
Hän oli keisari Nikolai II:n erikoisluvalla saanut opiskella arkkitehtuuria Helsingin
Ateneumissa, ainoana naisena, mutta ne
opinnot päättyivät ensimmäiseen maailmansotaan!

Mannerheim kävi useasti hänen luonaan
kertomassa muisteloitaan Venäjän hovista, muun muassa vielä vuonna 1948, kesällä yhtenä viikonloppuna jolloin Ior sai olla
Mannerheimin saunapalvelijanakin.
Iorin äidin isoäiti Mimmi Collin oli ollut
avustamassa Mannerheimin syntymistä ja oli
siten myös sylikummi.
Hän oli myös saanut suvun tarinan, Bock
Saagan, itselleen ja sen hän velvollisuudesta
kertoi myös Iorille, yhdessä Iorin vanhemman
sisaren Rachelin kanssa, aina kun oli siihen
sopivaa aikaa, kahdenkymmenen vuoden
aikana, vuodesta 1949 vuoteen 1969 asti,
kuten sitä oltiin aina kerrottu, tilanteen mukaan, päivittäin, aina pari tuntia kerrallaan,
sen äännejärjestelmää.
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Ilmoituksessa on myös kuva ”Tor’s hammaresta”, Ukon vasarasta, yhdestä hänen
symbolistaan.
Psalmin teksti on Snappertunan kirkon
kellosta, joskin siinä on väärä psalmin numero.
Siinä on myös mainittuna viisi muinaista ”voimaa”, Uden, (aurinko) Ra (siemen) Tor,
(Ukko) ja Ruotsissa paremmin tunnetut Frej
ja Freja.
Pappi ei ollut antanut lupaa polttaa juhannustulia keskiyöllä suvun vanhassa uhrilehdossa mutta muuten hautajaiset sujuivat
kuten Rhea itse oli suunnitellutkin. Hänen
tuhkansa haudattiin heidän perhehaudallaan
kasvaneen saarnipuun juurien alle, kuten
tuhansien vuosien aikana aina oltiin tehty.
Myöhemmin kirkon vahtimestari oli kaatanut
puun, josta vain matala kanto on enää näkyvissä, ja antoi sahata sen puun laudoiksi mutta Snappertunan miehet kun olivat sen kuulleet niin olivat ostaneet ja varastoineet säilyttääkseen ne laudat että edes jotain muistoa
siitä puusta säilyisi.

Itse kuolinilmoituksessa on hänen miehensä suvun vanhoja nimiä, he olivat lähtöisin Pohjanmaalta missä sekä Räf että myös
Storsved perheillä oli ollut kestikievareita hoidettavanaan, Vaasan lähellä. He olivat kaikki
aikoinaan saaneet nämä oikeudet koska olivat
alun perin samaa Boxström sukua, jonka oli
täytynyt vuonna 1250 vaihtaa Bock-nimensä
Ruotsin silloisen kuninkaan Birger Jarlin vaatimuksesta, mutta saaneet samalla myös sekä
oikeuden että velvollisuuden pitää kestikievareita. Nämä kestikievarit kuuluivat sen suuren Tukholmasta Tornion, Vaasan, Turun,
Helsingin, Viipurin, Novgorodin, Räfvalin
(Tallinna) ja Riian kautta Lybekiin asti ulottuvan tien varrelle, tien joka rakennettiin vain
kahdessa vuodessa, kievareineen, mutta joka
Iorin arvelun mukaan tehtiin jo sitä ennen olleen tien paikalle.
Myöhemmin nämä kaksi pohjalaista
perhettä yhtyivät ja muutamaa sukupolvea
myöhemmin heidän jälkeläisensä muuttivat
Helsinkiin ottaen samalla nimekseen Svedlin,
ja Rhea meni naimisiin vuonna 1921 Bror
Gustaf Bärtel Svedlinin kanssa, ja joka mies
adoptiossa antoi Iorille nimensä, Bror Holger
Bertil Svedlin. He kaikki olivat kuitenkin siitä
alkuperäisestä Bockin suvusta lähtöisin.

Ior Bockin kertoman mukaan,
Leo Nygren 2009
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