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Isäni maa-kirjan tapahtumien kaari, Klamrothin perhehistoria yltää Saksan keisarikunnan 

loppuvuosista toisen maailmansodan päättymiseen. 

 

Euroopan historiassa molemmat maailmansodat ja niiden välinen aika muodostavat yhden 

yhtäjaksoisen kriisin, jolloin historioitsija Ernst Nolten mukaan käytiin Euroopan sisällissotaa,  

sisällissota yhtäältä fasismin ja kommunismin välillä ja toisaalta demokratian ja diktatuurin välillä, 

mutta kaiken taustalla oli Saksan ja länsivaltojen imperialistinen kilpailu maailmanherruudesta, 

jossa Saksa toimi haastajana jo vuonna 1914 mutta paljon selvemmin vuonna 1939. Yhdysvaltain ja 

Japanin sotaan liittymisen takia Euroopan sisällissotia on alettu kutsua myös maailmansodiksi.  

 

Ilman ensimmäistä maailmansotaa ei olisi ollut Hitleriä eikä toista maailmansotaa, ja toisen 

maailmansodan tärkein syy oli ensimmäinen maailmansota. Klamrothin perhehistoria istuu miltei 

viimeistä piirtoa myöten tähän kokonaisuuteen. Tältä osin se tuntuu lähes stereotyyppiseltä 

perheenjäsenten henkilötyyppejä ja elämänkohtaloita myöten.  

 

Klamrothin perheenkin valtaa 1914 isänmaallinen innostus: isä Kurt joutuu upseerina 

asepalvelukseen ja vuonna 1898 syntynyt poika Hans Georg palaa innosta päästä rintamalle, ja 

pääseekin nuorena reservin upseerina. Sodan päättyminen marraskuussa 1918 Saksan 

antautumiseen, keisari Wilhelm II:n vallasta luopumiseen ja Versailles’n rauhaan, jonka monet 

saksalaiset kokivat häpeärauhaksi. Weimarin tasavallaksi muuttunut Saksa oli Klamrothin 

kaltaiselle perheelle valtaisa takaisku ja pettymys; vanha keisariajan konservatiivinen Saksa oli 

mennyttä. Maata hallitsivat aluksi sosiaalidemokraatit, ja olot olivat levottomat. Kansantalouden 

sietokykyä koettelivat valtaisat sotakorvaukset, joista Saksa ei lopulta selviytynyt. Hyperinflaatio 

1923, jolloin junalippu Berliinistä Potsdamiin maksoi 20 miljardia markkaa. 

 

Halberstadt sijaitsee Saksi-Anhaltissa, Berliinin ja Hannoverin puolivälissä, Harz vuoriston 

itärinteillä. Kaupunki jäi toisen maailmansodan jälkeen itävyöhykkeelle. Kaarle Suuren 700-luvulla 

perustamassa kaupungissa oli jo 800-luvun alusta piispanistuin. 1700-luvulta lähtien Saksi-Anhalt 

kuului Preussiin, ja preussilaiset arvot ja elämäntapa, ei vähiten evankelinen uskonto, hallitsivat 

ihmisten elämää.   

 

Käsityötä ja pienteollisuutta, sitä kaupungissa oli. Halberstädter Würstchen saattaa olla jollekulle 

tuttu. Lasipurkkiin pakattuja bockwursteja, ja etiketissä lukee: ”Echte Wurst für echte Männer”. 

Nykyään kaupungissa on 43 000 as., 1930-luvulla yli 50 000. Klamrothin suku aloitti 

liiketoimintansa Halberstadtissa jo 1700-luvun lopulla; 1900-luvun alkupuolella heillä oli 

sokeritehdas ja lannoitetehdas, ja kauppahuone osallistui aktiivisesti myös sijoitustoimintaan 

pääomamarkkinoilla. 

 

Yksi Saksan historian suurista kysymyksistä on varmasti yhä se, miten Hitler ja kaikki se, mitä 

kolmannen valtakunnan aikana tapahtui, tuli mahdolliseksi. Tyhjentävää selitystä ei varmasti 

koskaan löydy, mutta kyllä se, millainen järkytys Saksan keskiluokalle, yrittäjille, virkamiehille ja 

ns. sivistysporvaristolle ensimmäisen maailmansodan seurauksineen oli, muodostaa jo hyvän 

selityspohjan. Klamrothinkin perhe koki kansallissosialismin ja Hitlerin jonkinlaisena saksalaisen 



itsetunnon ylösnousemuksen airueena. Hans Georgista ja Elsestä tuli pian Hitlerin valtaannousun 

jälkeen vakaumuksellisia ja jopa aktiivisia kansallissosialisteja. Hitlerin ja hänen joukkionsa räikeä 

anti-intellektualismi ei heitä tuntunut häiritsevän, eivät myöskään jo 1930-luvulla tapahtuneet 

juutalaisvainot saati parlamentaarisen demokratian tuhoaminen. Kirjasta käy ilmi, että perhe 

suorastaan palvoi Adolf Hitlerin persoonaa. 

 

Kirjaa lukiessaan monet ovat ehkä ihmetelleet sitä, miten valtavasti aineistoa Klamrothin perhe-

arkistossa on säilynyt. Hans Georgin isähän oli sukututkija, ja vuosittain pidettiin sukukokouksia. 

Valokuvia, päiväkirjoja, perheenjäsenten toisilleen lähettämiä kirjeitä. Ne pelastuivat kuin ihmeen 

kaupalla pommituksilta. Ihmeellistä on myös se, miten tuon ajan ihmisillä oli aikaa kirjoittaa 

päiväkirjaa ja kirjeitä arjen mullistusten keskellä, jopa pommien putoillessa lähes joka ikinen päivä. 

Kirjasta selviää esimerkiksi se, että Hans Georgin puoliso ja kirjoittajan, Wibken äiti piti jokaiselle 

lapselle erikseen ns. lapsipäiväkirjaa, ja lapsia oli sentään puoli tusinaa. 

 

Klamrothin suku ei perhearkistojensa säilyttäjän suinkaan ollut omana aikanaan poikkeus, ja meillä 

Suomessakin vastaavien porvarissukujen 1800-luvun ja viime vuosisadan alkupuolen perhearkistot 

ovat todellisia runsaudensarvia. Tässä suhteessa ajat ovat todella muuttuneet. Jotkut arvostelijat 

ovat verranneet Wibken kirjaa jopa Thomas Mannin ”Buddenbrookeihin”. Ei kai nyt ihan sentään. 

Sitä paitsi ”Isäni maa” edustaa aivan toista genreä: se ei ole kaunokirjallinen vaan dokumentaarinen 

teos. 

 

Yhtä tyypillistä kuin valtavan perhearkiston säilyminen on tapa, jolla tytär Wibke ne löytää ja alkaa 

niitä työstää. Hän näkee sattumalta televisiosta dokumentinpätkän, joka on kuvattu elokuun 

puolivälissä 1944 Volksgerichtshofin istunnosta, jossa hänen isänsä Hans Georg tuomittiin 

kuolemaan hirttämällä osallisuudesta heinäkuun 20. päivän salaliittoon, jonka tavoitteena oli Adolf 

Hitlerin surmaaminen. Hans Georg tuomittiin, koska hän oli ns. Mitwisser, eli hän tiesi salaliitosta 

mutta ei paljastanut sitä. 

 

Wibke kohtasi sotavuodet ja perheensä kohtalot vasta lähes kuuden vuosikymmenen päästä, yhtä 

hämmästyneenä kuin koko Saksan kansa, joka ei ollut mitään tiennyt. Wibke on syntynyt vasta 

vuonna 1938, eli hän oli isänsä teloituksen aikoihin vasta kuusivuotias. Hänellä ei ollut senkään 

takia kovin selkeitä muistoja isästään. Wibke kertoo, kuinka perhearkistosta avautui hänen 

vanhempiensa ja sukunsa historia, joka tuntui hänestä niin tyystin vieraalta kuin se olisi ollut 

toiselta tähdeltä. Tämäkin on kovin tyypillistä siinä tavassa, jolla saksalaiset ovat käsitelleet 

kolmannen valtakunnan muistoa. 

 

Klamrothin perheen päätyminen sodan loppupuolella Hitlerin vastaiseen oppositioon ei sen sijaan 

ole kertomuksena tyypillinen. Miksi Hans Georg, Hitlerin ihailija ja vakaumuksellinen 

kansallissosialisti, kääntyi Johtajaansa vastaan? Se ei ilmeisesti perhearkiston aineistosta kovin 

hyvin selviä, mitä selittänee kirjesensuurin pelko. Hans Georgin kohdalla melkeinpä tärkein motiivi 

näyttäisi olleen hänen serkkunsa ja vävynsä Bernhard Klamrothin suojeleminen. Bernhard, 

aktiiviupseeri, everstiluutnantti, oli naimisissa Hans Georgin ja Elsen tyttären kanssa. Vävy kuului 

heinäkuun 20. päivän miesten sisäpiiriin ja oli läheisessä yhteydessä salaliiton johtajaan eversti 

Claus Graf Schenk von Stauffenbergin kanssa. Jossain vaiheessa vävy vihki appensa, joka itsekin 

oli korkea tiedustelu-upseeri, salaliiton piiriin. Kun operaatio epäonnistui, seurauksena oli kaikkien 

niiden henkilöiden likvidointi, joilla oli vähäisintäkään tekemistä salaliiton kanssa. Myös heidän 

lähisukulaisensa joutuivat vainon kohteeksi. Salaliiton takia tapettujen luku nousi useisiin satoihin. 

Yksi kirjan dramaattisimpia kohtia on se, kun Bernhardin vaimo viruu samaan aikaan 

synnytystuskissaan, kun hänen miehensä teloitetaan Plötzenseen vankilassa Berliinissä. 

 



Stauffenbergin johtama salaliitto tunnetaan myös nimellä operaatio Valkyyria. Oikeastaan 

Valkyyria oli Saksan yleisesikunnassa laadittu suunnitelma siltä varalta, että Adolf Hitlerille sattuisi 

jotakin. Stauffenbergin oli määrä Hitlerin surmattuaan käynnistää Valkyyria, joka oli siis ihan oikea 

ja armeijan ylimmän johdon hyväksymä operaatio. 

 

En aio mennä heinäkuun 20. päivän salaliiton syövereihin tätä syvemmälle. Totean lähinnä 

taustatiedoksi sen, että salaliitto oli kaikista Hitlerin pois päiviltä saattamiseksi tehdyistä yrityksistä 

vakavin ja merkittävin, ja myös lähellä onnistua. Se oli korkeiden armeijan upseereiden 

irtisanoutuminen Adolf Hitleristä. Salaliittolaiset työskentelivät Stauffenbergin tapaan armeijan 

pääesikunnassa Berliinissä, rakennuskompleksissa joka tunnettiin nimellä Bendler-Block. Se 

sijaitsee Tiergartenin kaakkoiskulmassa aika lähellä Berliinin Filharmoniaa ja talossa on nykyään 

Saksan vastarintaliikkeen museo ja muistomerkki. Merkillistä Hitlerin vastaisissa oppositioissa oli 

se, että ne olivat onnistuneet pesiytymään armeijan ytimeen. Stauffenbergin ohella voidaan mainita 

Saksan vastavakoilun legendaarinen päällikkö amiraali Wilhelm Canaris, jonka yhteys heinäkuun 

20. päivän miehiin paljastui vasta vuoden kuluttua, ja hänet teloitettiin keväällä 1945. Myös 

kommunistisen vastarintaliikkeen yksi primus motoreista,  Harro Schulze-Boysen oli kapteenin 

arvoinen ja työskenteli esikuntatehtävissä. Hän johti verkostoa nimeltä Rote Kapelle, joka piti 

yhteyttä Neuvostoliittoon. 

 

Miten Saksan kurssi olisi muuttunut, jos Stauffenberg miehineen olisi onnistunut? Todennäköisesti 

salaliiton nostama väliaikainen hallitus olisi pyrkinyt solmimaan rauhan lännen kanssa ja 

keskittänyt voimansa Neuvostoliiton lopulliseen nujertamiseen. Klamrothin perhehistoriaan vielä 

palatakseni, upseerien salaliitto edusti hyvin pitkälle niitä keisariajan Saksan ja Preussin arvoja, 

jotka ensimmäisessä maailmansodassa oli menetetty. Missään tapauksessa upseereiden tavoitteena 

ei ollut demokraattisesti hallittu Saksa. Joukossa oli monarkisteja, jotka haikailivat Hohenzollernien 

palauttamista valtaistuimelle. Kun on Wibke Bruhnsin kirjan lukenut, voi hyvin kuvitella, että nuo 

arvot olisivat sopineet myös Klamrotheille. 

 

  

 

 

 


