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LITTERATURRECENSION
Författare: Joachim Volckerts: ”Spionen
som svek – berättelsen om min far”
Förlag: Norstedts

TIPS PÅ ”VATERLITERATUR”:
1. Den tyska romanen ”Vati” (Pappa) av
Peter Schneider. Boken har inspirerats av
en serie intervjuer med Rolf Mengele, son
till krigsförbrytaren och Auschwitz-läkaren
Josef Mengele.
2. Biografin ”The Himmler Brothers”
(Bröderna Himmler) av Katrin Himmler,
barnbarn till Heinrich Himmlers lillebror
Ernst. Beskriver hur till och med familjen
Himmler omgav sig med falska myter
angående den egna nazismen.
3. Den norska ”Fars Krig” av Bjørn Westlie.
Författaren gör känslosamt upp med sin
egen far, norsk nazist och frivillig i Waffen-
SS.

Joachim Volckerts: ”Spionen som svek – -
berättelsen om min far”
Publicerat i dag. 09:31

Min far var (kanske) en hjälte. Joachim Volckerts far kom till Sverige
som flykting från Tyskland i slutet av kriget. Men hade han
verkligen varit antinazist under kriget? Henrik Arnstad efterlyser
källkritiken i sonens biografi ”Spionen som svek”.
Pappa och Nazi-Tyskland – det är en litterär genre som vi inte
sett mycket av i Sverige. Av naturliga skäl, eftersom svenska
krigsmakten inte deltog i striderna. I Tyskland är situationen,
självklart, en helt annan.

Genren Vaterliteratur (”faderslitteratur”) är stor och livaktig.
Verken går vanligen ut på att en son – mer sällan en dotter –
motvilligt upptäcker att fadern under andra världskriget varit
aktiv nazist. Barnet tar sedan itu med ”den mer diffusa
psykologiska skuld som förföljer den så kallade andra
generationen tyskar vilka växte upp efter 1945”, för att tala med
Chloe Paver vid universitetet i Exeter.

Men det finns en grupp svenskar, som har förutsättningar att
skriva Vaterliteratur. Barnen till de tyskar som i krigets slutskede
(och efteråt) kom till Sverige. Ett sådant barn är psykologen
Joachim Volckerts, född 1935, som nu ger ut boken ”Spionen
som svek – berättelsen om min far”. Författaren växte upp i
Tredje rikets Hamburg tillsammans med sin tyska pappa –
bokens huvudperson Albert Volckerts – och svenska mamma.
Efter krigets stora vändpunkt vid Stalingrad 1943 tog modern
med sig barnen hem till Värmland, medan fadern blev kvar i
Tyskland.

Till skillnad från tysk Vaterliteratur tecknar Volckerts ett
hjälteporträtt av sin far, som sägs ha varit brinnande antinazist.
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Bobo Karlsson: ”Urban Safari”2.
Alexander Bard och Jan Söderqvist:
”Kroppsmaskinerna."

3.
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Nedskärningsåren som formade en
generation”
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hjälteporträtt av sin far, som sägs ha varit brinnande antinazist.
Det resulterar i att han 1944 förrådde tyska underrättelseorgan
till den svenska säkerhetstjänsten, för att kunna nå tryggheten i
Sverige.

Grundproblemet med ”Spionen som svek” är bristen på
källkritik. Avsaknaden av ett nödvändigt ifrågasättande av den
huvudsakliga källan: faderns egna efterkrigstida berättelser. De
bör jämföras med andra tyska släkthistorier om
familjemedlemmars antinazism 1933–1945. Historier som kom
till efteråt – i slagskuggan av den tyska skammen. Många
sådana berättelser visar sig vid närmare undersökning vara
falska. Hur kan författaren Joachim Volckerts veta att hans far
sedan tidigt 1930-tal verkligen var ”uppfylld av ett intensivt hat
mot allt vad nazismen representerade”?

Hur sannolik ter sig den beskrivningen av pappa Albert – egent-
ligen?

Författaren tecknar ett förenklat porträtt av de tyska nazisterna
som ”en samling hatfyllda dryga nollor”. Dessa patologiska
galningar separerar Volckerts från den vanliga hyggliga tysken:
”Med hängande skuldror och dystra ansikten gick de stackars
människorna omkring” och önskade – enligt författaren – att de
skulle bli besegrade av de allierade. Den ”österrikiske
främlingen” Adolf Hitler hade våldfört sig på den tyska nationen.

Det stämmer inte med den moderna forskningsbilden, som i
stället lyfter fram den vanliga tyska medborgarens delaktighet –
och ansvar. Tyvärr var den tyska entusiasmen för det nationalsocialistiska projektet
bred och folklig, både på 1930-talet och under de krigsår då Tredje riket föreföll -
oövervinneligt.

Författaren beskriver faderns närmiljö som antinazistisk. Ändå framgår det att både
Albert Volckerts far och bror var medlemmar i nazistpartiet. Även huvudpersonen själv
försökte – av allt att döma – bli partimedlem 1933. Författarens teorier kring detta
utelämnar en möjlig förklaring: Albert Volckerts kan ha varit nazist.

Måhända av praktiska skäl, inte ideologiska. Men ändå. Fadern verkade som affärsman
i Nazi-Tyskland och förefaller ha gynnats av Hitlers maktutövning.

Riktigt otäck blir boken då den behandlar Förintelsen på östfronten. Under 1941 blev
Albert Volckerts generalsekreterare inom det nazistiska Zentral-Handelsgesellschaft
Ost. Han sägs ha bevittnat massmordet på 18 000 ukrainska judar. Författaren godtar
faderns version att denne enbart kände avsky inför händelsen. Finns andra möjligheter?
Och varför inte undersöka den hemskaste av tänkbarheter: kan faderns närvaro tyda på
att han deltog, i någon form?

När Tyskland i allt väsentligt redan var besegrat år 1944 förrådde Albert Volckerts de
nazityska underrättelseorganen och blev svensk dubbelspion. Men det innebär ingen
ledtråd till huruvida fadern var nazist eller antinazist under Hitlers glansdagar. Förräderi
var inget ovanligt hos tyskar som i krigets slutminuter sökte rädda det egna skinnet.
Diplomaten Sven Grafström skrev samma år i sin dagbok:

Det kommer inte att dröja alltför länge förrän alla tyskar utan undantag, som
under framgångens dagar uppträdde som om de personligen hade fått Hitlers
uppdrag att herrebefolka degenererade grannstater, komma att förklara sig aldrig
hava varit nationalsocialister och visa sig villiga att slicka varenda sko, som
sticks under munnen på dem.

Var Albert Volckerts antinazist eller tvärtom nazist? Vi vet inte – och det är hela
poängen. Därmed faller boken. Emellertid kan Joachim Volckerts närma sig fadern en
gång till, för att då konfrontera de riktigt besvärliga frågorna. Han kan då läsa in sig på
problematiserande litteratur kring nazismens villkor, exempelvis den utmärkta norska
boken ”Fars Krig” av Bjørn Westlie. Där granskar författaren sin fars förflutna, utan att
fastna i vare sig hjältens eller skurkens stereotyper.

Det är stereotyper som icke existerar i verkligheten – vare sig då eller nu.

Henrik Arnstad
litteratur@dn.se

KOMMENTARER (0)

NYHETER FRÅN DN BOK

09:11

12 jun

12 jun

12 jun

11 jun

11 jun

SENASTE KRÖNIKORNA

Göran Rosenberg: "Är Humanisternas
tro värd en mångmiljonkampanj?"

Peter Löfgren: "Ibland mötas de två. I
Libanon är Iran och USA bästa vänner."

Karolina Ramqvist: "Bilden av Abba
som symbol för det opolitiska har fallit i sär
under åren"

Johan Croneman: "Många förundras
över särskilt mäns intresse för andra
världskriget"

Milou Allerholm: "Här är ekonomiska
och politiska incitament mer eller mindre
tydligt avläsbara."

Dan Jönsson: "Kvalitet måste vara en
fråga om beständighet."

Visa fler

ANNONS:

ANNONS:

ANNONS:

Dela med andra Rätta artikeln  TextstorlekTipsaSkriv ut

generation”
Carl-Johan Malmberg: ”M”5.
”Thomas Quick är död”, ”Quick – den
stora rättsskandalen”

6.

Richard Louv: ”Last Child in the Woods.
Saving our Children from Nature-Deficit
Disorder”

7.

Glänta nr 1/098.
Lidija Praizovic: ”Spegelboken"9.
Leo Tolstoj: "Krig och fred.
Ursprungsversionen"

10.

mailto:litteratur@dn.se
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431#
http://www.dn.se/dnbok
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/goran-rosenberg-ar-humanisternas-tro-vard-en-mangmiljonkampanj-1.891421
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/peter-lofgren-ibland-motas-de-tva-i-libanon-ar-iran-och-usa-basta-vanner-1.889966
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/karolina-ramqvist-bilden-av-abba-som-symbol-for-det-opolitiska-har-fallit-i-sar-under-aren-1.889954
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-manga-forundras-over-sarskilt-mans-intresse-for-andra-varldskriget-1.889944
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/milou-allerholm-har-ar-ekonomiska-och-politiska-incitament-mer-eller-mindre-tydligt-avlasbara-1.889051
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/dan-jonsson-kvalitet-maste-vara-en-fraga-om-bestandighet-1.889038
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431#
http://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/9500-56851-6671-11
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431#
http://www.dn.se/module/articleFeedback?articleId=1.891431&formId=dn.module.form.article-feedback
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431#
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431#
http://www.dn.se/module/articleForward?articleId=1.891431&departmentId=2.712
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/1.891431
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-gustav-fridolin-blasta-nedskarningsaren-som-formade-en-generation-1.850661
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-carl-johan-malmberg-m-1.889265
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-thomas-quick-ar-dod-quick-den-stora-rattsskandalen-1.887451
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-richard-louv-last-child-in-the-woods-saving-our-children-from-nature-deficit-disorder-1.881349
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/glanta-nr-109-1.890149
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-lidija-praizovic-spegelboken-1.889277
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/leo-tolstoj-krig-och-fred-ursprungsversionen-1.725545


2009-06-15 10.28Joachim Volckerts: ”Spionen som svek – berättelsen om min far” - DN.se

Sida 3 av 5http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-joachim-volckerts-spionen-som-svek-berattelsen-om-min-far-1.891431

Min far var (kanske) en hjälte
Joachim Volckerts: ”Spionen som svek”. Hans far kom till Sverige som

flykting i slutet av kriget. Hade han verkligen varit antinazist under kriget?
Henrik Arnstad efterlyser källkritiken i sonens biografi ”Spionen som svek”.
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miljontals böcker på nätet utreds nu av det
amerikanska justitiedepartementet.

Bättre vägar kan
spara många liv
ALLT OM MOTOR  Dödsolyckorna skulle kunna reduceras med 40 procent.
Det visar en färsk doktorsavhandling. Läs mer

"Jag har inte fattat det ännu"
Golfbragd av Anna Nordqvist. 22-åringen tagen efter nattens oväntade

seger i LPGA-mästerskapen.

Nordqvist hade nerver av stål.
Yngsta svenska att vinna en major.

"Jätterum att fylla efter
Sörenstam". Catarina Nilsmark.

Ännu en svensk skrällseger. Johanna Westerberg vann i Portugal.

Vild strejk på Systemets lager
kan leda till torr midsommar

Ett 70-tal lagerarbetare deltar. "Lastbilarna som ska köra ut varorna står
fullastade, men kommer ingen vart."

KF startar apotek
med finsk jätte

Bildar ett samriskbolag. KF ger sig in på den
svenska apoteksmarknaden i sommar. Partner blir
den finländska läkemedelsjätten Oriola.

Ministeg mot palestinsk stat
På Israels villkor. Israeliske premiärministern Netanyahus tal om en

palestinsk stat möts med viss optimism i väst - trots de kraftiga motkraven.

"Oseriösa krav." Sveriges utrikesminister Carl Bildt kritisk.

Webb-tv. Se protesterna mot
Benjamin Netanyahu.

"Netanyahu prövar Obama." Det
tror amerikanska analytiker.

DAWIT ISAAK HAR SUTTIT FÄNGSLAD
2822 dagar, 0 tim, 50 min och 49 sek.

Sova över. Ska gäster ta med sig lakan
och handdukar? Ribbing svarar.

Ge fötterna ett lyft. Lyx vs budget.
Smink- bloggen om sköna nyheter för trötta
ben.

Sommarsallad med kassler.
Pastasallad är bra sommarmat och blir
extra god med bra råvaror.

Passande skräcksetting för Cave. Nick
Cave, Duffy, El Perro del Mar, Fever Ray,
Hello Saferide, Loney, Dear, på WTAI.

NYHETER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hunter Martin/Getty Images

Foto: Alfred/Sipa/ScanpixNetanyahu kräver att den omfattande judiska koloniseringen på
Västbanken ska få fortsätta.
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Benjamin Netanyahu. tror amerikanska analytiker.
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