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i

Saltsjöbaden

april 1918

Hij verlangde naar Duitsland. Hij dacht dat ze op weg naar Duitsland waren
toen ze Bergen verlieten en de trein over de Hardangervidda namen. In
plaats daarvan zat hij nu op een steiger bij een fjord die even ver van Berlijn
verwijderd was als Bergen.

Je noemde het trouwens geen fjord hier in Zweden, maar ‘fjärd’. Zweeds
was een grappige taal, makkelijk te verstaan maar moeilijk te schrijven. Het
was of hij weer in de eerste klas zat en opnieuw moest leren lezen, maar hij
lag niet heel ver achter, en in de herfst zou hij naar de derde klas gaan. Als
Duitsland tenminste niet eindelijk zou zegevieren en de hele familie naar
huis kon gaan.

Als hij met zijn klasgenoten Zweeds probeerde te praten was er altijd wel
een of andere klootzak die beweerde dat hij nog steeds eerder Noors dan
Zweeds klonk. Maar dat deed er niet toe. Hij had gezworen dat hij nooit meer
Noors zou spreken.

Boven de fjärd-fjord vormden zich grote, dikke stapelwolken, van het
soort waar de Engelse piloten in konden vliegen om zich te verbergen als ze
tot hun afgrijzen zijn rode Fokker Dr. 1 driedekker dichterbij zagen komen.
Ze lagen op drie uur, tweehonderd meter onder hem en waren zich nog niet
bewust van het gevaar, het waren zes vliegtuigen die in een v-formatie vlo-
gen. Hij aarzelde geen seconde, rolde naar rechts en dook recht omlaag naar
de leider, vuurde drie snelle salvo’s af met zijn dubbele mitrailleurs, herstel-
de de duikvlucht en ging over in een looping naar links en dook opnieuw op
de vijand af, die nu doorhadden wie er achter hen aan zat, in paniek raakten
en meteen koers zetten naar de hoge stapelwolken. Ze wisten heel goed dat
ze geen kans maakten tegen Manfred baron von Richthofen. Hij kon nog
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één Engelsman neerhalen voordat de vier overgeblevenen in de wolken ver-
dwenen.

Nu kon hij maar één ding doen, aangezien de Engelsen waarschijnlijk
van plan waren zich op te delen in de wolken en naar verschillende kanten
te vliegen. Hij vloog recht omhoog om boven de wolken uit te stijgen zodat
hij vrij zicht naar beneden had. Hij moest een aanvalshoek van bovenaf
hebben om de duikvlucht met voldoende vaart uit te kunnen voeren, omdat
hun Sopwith Camel sneller was dan zijn Fokker.

Dat was een prijs die hij graag betaalde voor zijn drie vleugels, wat hij ver-
loor aan snelheid won hij dubbel en dwars terug met een superieur ma-
noeuvreervermogen.

Hij had geluk, zoals een goede doelman geluk afdwingt. Plotseling zag hij
op elf uur twee Sopwith Camels onder zich, die buiten schootsafstand van
hem wegvlogen. Maar hij zag ook dat de wolkenmuur waar ze in zouden
glippen dun was, ze zouden al snel weer in een groot wolkenvrij gebied ko-
men. Hij maakte een rolvlucht en dook plankgas door de wolken.

Zijn berekeningen klopten precies. Hij kwam bij de twee vijandelijke
vliegtuigen op het moment dat ze het lege luchtruim in vlogen en hij vrij
zicht had. De rest had gewoon een routinekwestie moeten zijn. Maar toen
hij de twee Engelsen had neergehaald, verscheen vanuit het niets een nieuwe
Sopwith Camel vlak achter hem. Dat was vervelend, want in dit soort situa-
ties vonden gewone piloten, ook Duitse kameraden, normaal gesproken de
dood.

Hij moest dus snel en ijskoud nadenken. Hij wachtte tot de Engelsman zo
dichtbij was dat de eerste kogels langs hem suisden. Toen trok hij de stuur-
knuppel tegen zijn buik, zette zijn vliegtuig rechtop in de lucht en gaf geen
gas meer. Hij bleef stil staan in de lucht en viel na een, twee seconden in een
vrille naar beneden. Op dat moment kwam de verbaasde Engelsman, die to-
taal niet doorhad wat de rode had gedaan, recht onder hem voorbij en hij
opende het vuur en raakte het vijandelijke vliegtuig langs zijn volledige
lengte. Met wat geluk misschien.

Daarna hoefde hij alleen gas te geven, te pareren met het roer, de vrille te
beëindigen en koers te zetten naar de thuisbasis. Vier Engelsen op een och-
tend moest genoeg zijn, het was toch tijd voor de lunch. Daarna kon hij zich
met hernieuwde krachten, een volgetankt vliegtuig en volle magazijnen
weer in de strijd begeven. Zijn record op een dag waren elf neergehaalde
vliegtuigen, dat zou hij vandaag waarschijnlijk niet kunnen herhalen, tenzij
hij het geluk had op een formatie Amerikaanse beginners te stuiten.
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Tijdens dit hevige luchtgevecht waren de stapelwolken boven de Bag-
gensfjärden naar het zuidwesten gedreven. Het was een heldere, warme, zo-
merachtige dag, hoewel het nog maar eind april was.

Hij was hier eigenlijk om stekelbaarsjes te vangen, daarom had hij de
sleutel van hun steiger geleend. Hij ging op zijn buik liggen en keek tussen
de kieren van de steigerplanken naar beneden. Het water was helder en het
zonlicht drong helemaal tot aan de bodem door, bijna zoals thuis. Bijna zo-
als op Osterøy liever gezegd. Zand en een paar plukken zeewier, leuke kleine
mosselen en vier, vijf baarzen. Maar die waren niet het doel van de operatie.
Hij had een taak en die moest met precisie en doeltreffend worden uitge-
voerd.

Zijn eerste poging was mislukt en dat mocht niet opnieuw gebeuren.
Moeder Ingeborg had een verklaring voor zijn mislukking. De stekelbaars
was een nest aan het bouwen en daarom was het verstandig als je wat zee-
wier en zeegras in een glazen pot legde. Maar dat was niet het belangrijkste.
De mooiste vissen in de paartijd waren gewoonlijk mannetjes, dat gold zo-
wel voor stekelbaars als voor zalmforel en rode forel. De stekelbaarzen die
een metallisch smaragdkleurige, zij het bijna blauwige, en robijnrode glans
hadden, waren dus mannetjes.

Zijn vergissing was geweest dat hij alleen mannetjes had gevangen, ze in
een glazen pot zonder zeewier en zeegras had gestopt en zichzelf had wijs-
gemaakt dat ze het samen zouden kunnen vinden. In plaats daarvan dood-
den ze elkaar en zelfs de winnaar dreef algauw op zijn buik.

Nu moest hij dus genoegen nemen met één mooi mannetje en twee
vrouwtjes, die geen glanzende kleuren hadden. Als een van de vrouwtjes
stierf, gedood door haar rivaal, door het mannetje of door allebei, zou het
misschien tot een huwelijk komen tussen de overlevenden.

Een paar vrouwtjes vangen was eenvoudig, die cirkelden om de nesten
van de mannetjes heen. Hij prikte een stukje regenworm aan een gebogen
speld, het mochten geen weerhaken zijn, hij moest de vissen gezond en wel
naar boven krijgen, had moeder uitgelegd. Al snel zaten er twee vrouwtjes in
de glazen pot.

Het was iets lastiger om een mannetje te vangen. Ze verborgen zich in het
nest en wilden niet eten, ze voerden alleen onverwachte bliksemaanvallen
uit tegen of de regenworm aan de speld of tegen een vrouwtje en verdwenen
dan weer in het nest. Maar hij had ontdekt dat als je met de regenworm te-
gen de bovenkant van het nest stootte de stekelbaars al snel een woedende
uitval deed, eerder om de regenworm te bijten en te verwonden dan om
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hem op te eten. Op dat moment moest je snel zijn en de lijn ophalen voor-
dat hij los had gelaten. Na vier of vijf pogingen had hij ten slotte een man-
netje en twee vrouwtjes in de glazen pot en kon hij tevreden naar huis gaan.
Opdracht voltooid, tot zover tenminste.

Hij sloot het zwarte ijzeren hek van de steiger netjes achter zich, precies
zoals vader gezegd had dat hij moest doen. De steiger was verboden voor
publiek.

Het was niet ver naar huis langs de Strandpromenaden, maar de glazen
pot met de drie woedende vissen begon zwaar te worden omdat hij hem van
zijn lichaam af moest houden zodat hij niet op zijn zondagse kleren morste,
de matrozenkiel met gestreken blauwe kraag en een marineblauwe lange
broek. Het was makkelijker om over de Källvägen te gaan en via de keuken
naar binnen te glippen dan om de stenen trappen van de hoofdingang op de
Strandpromenaden op te moeten lopen.

Terwijl hij over de Källvägsbacken liep kwam hij twee buurvrouwen op
hun zondagswandeling tegen, voor wie hij boog terwijl hij de glazen pot bij-
na met rechte armen voor zich uit gestrekt hield, zodat het eruitzag alsof hij
hun een cadeau wilde aanbieden. Ze keken nieuwsgierig naar zijn vangst en
hij probeerde zijn plan uit te leggen om de stekelbaarzen met elkaar te laten
trouwen. Op dat moment was er geen sprake van enige samenwerking tus-
sen de woedende vissen. Ze waren weer begonnen te vechten en een van de
buurvrouwen maakte een grap over liefde die hij niet begreep. Daarna ga-
ven ze hem een klopje op zijn hoofd en vervolgden hun wandeling, waar-
schijnlijk naar het Grand Hotel.

Toen hij door de keuken naar binnen sloop, kwam hem de geur van bief-
stuk en pasgebakken brood tegemoet. De kokkinnen waren druk bezig, lie-
pen door elkaar heen en hadden het over coupons en rantsoenering, maar
ze hielden meteen op met praten toen ze hem zagen. Hij boog gegeneerd en
glipte vlug langs de dienstmeidenkamer en de provisiekamer.

De grote eetzaal was leeg en de tafels waren nog niet gedekt. Dat was een
goed teken, dan zou het misschien een klein diner met de familie worden, al
hadden ze vaak gasten in het weekend. Zo was het inderdaad, toen hij langs
de kleine eetzaal liep stond een van de dienstmeisjes daar het tafelzilver te
poetsen. Goed, dan werd het dus een klein diner. Tijdens grote diners moest
hij aan tafel zitten en dan verveelde hij zich dood, omdat de volwassenen
eindeloos door bleven eten en praten. Zijn broertje en zusjes hadden het
veel beter, zij mochten met Marthe in de kleine eetzaal zitten.

Zijn armen waren moe en hij moest de vissen even op de onderste trap-
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tree onder de twee palmen neerzetten. Daarna liep hij de trap op naar de
slaapkamers en helemaal achter in de gang naar zijn eigen kamer, waar hij
zijn vracht eindelijk op het bureau kon zetten. Hij haalde een handdoek uit
de badkamer om de glazen pot af te drogen en zat daarna een tijdje te kijken
hoe het experiment deze keer zou aflopen.

Helaas niet zo goed, leek het. De twee vrouwtjes lagen tegen de bodem
van de pot gedrukt en probeerden zich onder een sliert zeewier te verber-
gen. Het mannetje, dat bovendien zijn mooie kleuren leek te verliezen,
zwom in het bovenste deel van de pot rond en stootte steeds opnieuw met
zijn kleine neus tegen het glas om een uitweg te vinden.

Hij wist niet goed wat hij ervan moest vinden. Het was in elk geval een
kleine stap vooruit dat er nog geen stekelbaars gedood was, zoals de vorige
keren toen hij alleen mannetjes had gevangen en het onmiddellijk oorlog
was geworden met een sterftecijfer van honderd procent.

Moeder wist het meest van de natuur in het gezin, maar het was zondag
en dan was ze naar Neglinge gefietst om de arbeiderskinderen te helpen aan
de andere kant van de spoorlijn, de noordelijke kant waar je niet naartoe
mocht. Maar omgekeerd gold het ook, de arbeiders en hun kinderen moch-
ten vanaf de andere kant niet zonder toestemming over de spoorlijn gaan.
Waarom dat zo was kon niemand in de klas uitleggen, het was gewoon zo.

Moeder had iets gezegd over een aquarium, meer ruimte om paniek tus-
sen de gevangenen te vermijden. Het kon ook met de zuurstofvoorziening
te maken hebben, dat er te weinig zuurstof was in een pot met stilstaand wa-
ter. Net als mensen hadden vissen zuurstof nodig om te kunnen ademen, al
was het natuurlijk veel lastiger om zuurstof met kieuwen uit het water te fil-
teren dan de lucht alleen maar in te ademen.

Boven stond er misschien nog een oud aquarium tussen alle troep op zol-
der. Maar de kinderen mochten daar niet alleen komen, omdat er zo veel
vreemde spullen waren waaraan ze zich konden bezeren. Of misschien was
er een andere, geheimzinnigere reden voor het verbod. Maar dat zou alleen
voor de kleine kinderen moeten gelden en niet voor de oudste zoon, die in
de herfst naar de derde klas ging.

De trap naar de zolder begon voor de kamer van zijn broertje Karl en was
bekleed met een dik groen tapijt zodat de bedienden de familie ’s avonds
laat en ’s ochtends vroeg niet zouden storen.

Het was alsof hij daarboven een reusachtige schatkamer binnenkwam,
het rook er naar hout en teer door alle balken. Hij liep eerst langs de deuren
van de drie kleine monnikencellen, de kamers van de bedienden werden zo
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genoemd zonder dat iemand begreep waarom, het waren tenslotte allemaal
vrouwen, maar het klonk evengoed spannend.

Hij wist heel goed dat je niet in andermans kamers mocht kijken als ze er
niet waren, maar de verleiding, of de nieuwsgierigheid, was te groot. Hij
sloop terug en drukte voorzichtig het handvat omlaag van de laatste deur in
de rij.

Het eerste wat hem opviel toen hij naar binnen stapte, was het verrassend
scherpe licht en het uitzicht, dat veel beter was dan vanuit zijn eigen kamer.
Je kon het hele perceel zien, de berghelling naar de Strandpromenaden met
de uitgehouwen stenen trappen, het bamboebos dat binnenkort uit zou
groeien tot een avonturenjungle, het zilversparrenbos aan de andere kant,
de bloemperken waar de tuinman kleine rode, blauwe en witte bloemen aan
het planten was en de hele Hotellviken met het Grand Hotel en het Restau-
rangholmen. Het was natuurlijk nog mooier bij een Noorse fjord. Nee, he-
lemaal niet, bedacht hij zich. Noorwegen had er niets mee te maken. Maar
in Duitsland was het uitzicht op veel plekken nog mooier.

Behalve het uitzicht was er niet zoveel te zien in de kamer. Een smal op-
gemaakt bed met een pot eronder. Een klein nachtkastje met een sigaren-
kistje, vader gaf lege sigarenkistjes aan iedereen die in het huis werkte en
daar bewaarden ze dan hun bezittingen in. Bij de deur hingen wat kleren,
twee zwarte jurken, twee witte, pas gesteven schorten en van die witte din-
getjes die ze als een diadeem in hun haar droegen.

Hij schaamde zich een beetje. Want al viel er niet veel te bespioneren in
zo’n kamer, het was toch verkeerd om je op te dringen. Dat deed een welop-
gevoede jongen niet. Je moest de bedienden altijd respect betonen.

Beschaamd sloop hij terug naar zijn grote avontuur en sloot de deur stil-
letjes achter zich. Het was moeilijk de reusachtige schatkamer te overzien
omdat er van alles schots en scheef op elkaar was gestapeld, ski’s en sleeën,
van hout met stalen glijders, twee rode stepsleeën, een fiets met van die
idioot grote voorwielen die niemand tegenwoordig nog gebruikte, ouder-
wetse kunstschaatsen van zwart, uitgedroogd leer in rijen langs de achterste
muur, grote kisten met messing beslag, oude naaimachines van het soort dat
je aan moest trappen, ongeveer zoals de schooljuffrouw op haar orgel bij de
ochtendpsalm deed, vreemde Zweedse vlaggen met iets Noors erin op een
slordige stapel op een van de kisten, op elkaar gestapelde afgedankte salon-
meubelen, zelfs een klein kanon op een echte affuit verborgen in een hoek.

Dat was alles wat hij aan de ene kant kon zien. Hij draaide zich om en liep
terug langs de opening van de zoldertrap. Het was donker, het enige licht
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kwam van twee hoge raampjes, er moest ergens een lichtschakelaar zijn,
maar hij wist niet waar, waarschijnlijk zat die te hoog.

Nergens een aquarium, dat was zeker. Maar een stapel met enorme
scheepslampen en grote rode bollen met Chinese tekens en langwerpige
lantaarns van stof, die zo groot waren dat je er op expeditie doorheen had
kunnen kruipen, wat hij niet deed omdat hij op zijn zondags gekleed was.

Verder waren het vooral meubelen, bureaus en kledingkasten die een
stuk hoger waren dan een volwassen man, een machine met een groot wiel
met handvatten eraan waarvan hij niet kon begrijpen waarvoor die ge-
bruikt zou moeten worden, maar nog steeds absoluut geen aquarium. Maar
aquaria waren breekbaar, dus misschien moest hij in de grote zwarte kisten
kijken?

Nee, daar zaten alleen maar op elkaar gepropte kleren in die naar mot-
tenballen roken.

De teleurstelling werd nog groter toen hij terugkwam in zijn kamer. Een
van de stekelbaarsvrouwtjes was aan het doodgaan. Het mannetje dreef aan
de oppervlakte en hijgde alsof hij lucht probeerde in te ademen, nu onmis-
kenbaar bleker dan bij zijn gevangenneming. Het andere vrouwtje lag nog
steeds tegen de bodem gedrukt onder de sliert zeewier.

Hij wilde niet dat ze deze keer weer dood zouden gaan, dus hij kon maar
één ding doen. Resoluut nam hij de pot mee naar het toilet, kieperde alles
erin en trok de wc door. Het was niet zeker dat ze het zouden overleven,
want het zou een hachelijke tocht door de afvoer naar de Hotellviken wor-
den. Maar dat zou maar een minuut duren en daarna konden ze weer fris
water inademen.

Voor kerst moest hij maar een aquarium vragen, dat was de enige moge-
lijkheid omdat hij al acht was geworden en zijn volgende verjaardag dus nog
langer zou duren.

Het was weer mislukt, ondanks de betere planning en voorbereiding.
Maar zoals vader altijd zei: elke mislukking is een zege voor wie zich kan
herpakken en het opnieuw en beter kan doen.

Tijdens het diner was vader in een slecht humeur en Johanne wilde niet
eten, terwijl er kalfsvlees met roomsaus op tafel stond met chocolademerin-
gue als nagerecht. Moeder wees haar terecht met het gebruikelijke argument
dat de kinderen in Neglinge zouden huilen van geluk als ze zo’n maaltijd
kregen. Vorig jaar waren er nog hongerrellen geweest in Neglinge. Ze had-
den de landstorm op moeten roepen.

Johanne dreinde dat ze niet wist wat rellen waren en ook niet wat de
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landsdorm was. Toen fleurde vader een beetje op en zei dat dat precies de re-
den was waarom hij zich altijd verre had proberen te houden van het leger.
Hij beweerde dat hij belangrijkere dingen te doen had dan het in toom pro-
beren te houden van hongerige arbeiders. En bovendien een week lang kost-
bare tijd te verspillen.

Er was een oorlog aan de gang in de wereld en als hij was opgeroepen, zou
hij zonder aarzelen zijn plicht hebben gedaan. En hoewel hij tamelijk lang
onder de oproep uit had weten te komen door zich te beroepen op zijn za-
kenreizen naar Berlijn, was die tijd nu voorbij. De lummels waren erachter
gekomen dat het, nu de oorlog op zijn eind liep, niet langer mogelijk was
om naar Berlijn te reizen.

Dat neemt niet weg, berispte hij Johanne, dat je het voedsel dat Onze
Heer voorzet met dankbaarheid moet eten.

Iedereen aan tafel sprak zoals gebruikelijk Noors, behalve Harald, die
hardnekkig Duits bleef praten. Hij vertrouwde er nog niet op dat zijn
Zweeds goed genoeg was, hij moest absoluut zeker weten dat het niet Noors
klonk.

* * *

Karlsson had de auto voorgereden en het hek geopend. Ingeborg en de vier
kinderen stonden op een rij voor de garage om vader uit te wuiven nu hij de
oorlog in trok.

Hij had het als een grapje opgezet, maar nu hij daar zo voor zijn gezin
stond vond Lauritz het eerder pijnlijk en melodramatisch dan grappig. Het
was waar, noodgedwongen maar waar, dat hij ‘de oorlog in trok’, maar zijn
militaire bijdrage zou even nietszeggend als kortstondig zijn.

Grapje of niet, het was nu te laat om het te veranderen. Hij tilde Rosa en
Johanne elk op een arm en kuste ze gedag, Harald en Karl gaf hij als mannen
onder elkaar een hand. Ingeborg kuste hem theatraal en deed alsof ze een
traan uit haar ooghoek pinkte. Het was een vorm van ironie die hij op dat
moment totaal niet op prijs stelde, hij had het gevoel dat ze hem voor de gek
hield.

Hij droeg een wolvenhuid over zijn ene arm omdat de nachten nog koud
konden zijn in april en de opgeroepenen was opgedragen warme kleren mee
te nemen. De landstorm deed niet aan uniformen, alleen geweren met bajo-
netten en driehoekige achttiende-eeuwse hoeden, dezelfde als de Zweedse
Karolingische troepen ophadden die Noorwegen hadden veroverd.
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Maar nu in de ochtend was het weer mooi en Karlsson had het vouwdak
voor hem neergelaten. Lauritz zette zijn leren muts op en schoof zijn auto-
bril omlaag, ging achter het stuur zitten, salueerde voor de grap, schakelde
en reed naar de afrit. Toen hij links afsloeg op de Källvägen keek hij omhoog
naar het terrein voor de garage en zag hoe de hele familie ijverig naar hem
zwaaide, alsof hij de zeven zeeën ging bevaren. Op dat moment zag hij pas
in hoe ontroerend en komisch de situatie was, lachte en zwaaide uitbundig
terug.

Naar beneden rijdend over de Källvägen had hij uitzicht op de Hotellvi-
ken, het witte Grand Hotel was zichtbaar tussen typisch Zweedse scheren-
kustdennen, knoestig en laag, totaal anders dan de machtige hoge sparren-
bossen op Osterøy. Hij sloeg links af op de Strandpromenaden en schakelde
naar een hogere versnelling.

Nu was hij tenminste onderweg, er was niets aan te doen, elke man moest
zijn bijdrage leveren aan het vaderland, al zag hij Zweden nu niet bepaald als
zijn vaderland. Maar het was niet anders, hij was geboren als staatsburger
van de unie Zweden-Noorwegen en moest dus zijn plicht gaan vervullen.
Hoewel het onmogelijk was in te zien waaruit die plicht, militair gezien, zou
bestaan. Duitsland zou het bevriende Zweden natuurlijk niet aanvallen.
Rusland was al overwonnen en had met een revolutie te maken. Dus tegen
welke vijand moesten ze Saltsjöbaden verdedigen?

Straks zou hij zich dus melden bij de landstorm, die voor zover hij had
begrepen een soort mengeling was van de scoutbeweging en de burgerbe-
scherming, voor mannen die te jong of net iets te oud waren voor de mili-
taire dienst. Zoals hijzelf, hij was bijna drieënveertig en dan zou hij zelfs al te
oud zijn voor de landstorm. Dat moest trouwens een Duits woord zijn,
Landsturm. Net als alles klonk het veel militair-gewichtiger in het Duits.

Hij zag er niet tegenop om wat lichamelijk werk te verrichten, integen-
deel. Daar ging het niet om. Maar hij zou zich ongetwijfeld belachelijk voe-
len wanneer hij met een driehoekige hoed en een geweer met bajonet rond-
liep om Saltsjöbaden te bewaken tegen een niet-bestaande vijand. Als de
Russen tegen alle logica in juist Saltsjöbaden aanvielen, zouden ze zich
doodlachen als ze opgewacht werden door overjarige achttiende-eeuwse
soldaten. Eigenlijk was het iets om stilletjes op te hopen, maar erg waar-
schijnlijk was het niet.

Maar waarschijnlijkheid speelde hier geen rol, het ging om rechtvaardig-
heidsprincipes en de verplichting van elke man om de last met zijn broeders
te delen, of ze nu rijk of arm waren. Er was niets aan te doen, hij moest zich
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net als alle anderen melden voor de militaire dienst.
Natuurlijk had hij bepaalde maatregelen genomen om de korte tijd in dit

schelmenleger voor zichzelf te vergemakkelijken, dat was onder meer de re-
den dat hij zelf met de auto naar het ‘hoofdkwartier’ reed, dat wilde zeggen
een tentenkamp bij de Pålnäsviken. Het zou logischer zijn geweest als Karls-
son hem had gebracht.

Hij had er zelfs een verkwikkende wandeling van kunnen maken. Van de
Strandpromenaden naar Neglinge, over de brug naar het arbeidersgedeelte
van Saltsjöbaden, het zou hem niet meer dan een halfuur hebben gekost.
Snel en lang lopen kon hij nog steeds.

Het was natuurlijk niet toevallig dat de legerplaats in het arbeidersge-
deelte ten noorden van de spoorlijn lag. Als ze bang waren geweest voor een
Russische aanval vanuit zee hadden ze zich wel verderop in de fjord bij Älgö
gevestigd. Maar het ging natuurlijk om die hongerrellen van vorig jaar, niet
alleen in Saltsjöbaden maar her en der in het land. Het was niet duidelijk
waarom het geheibel juist in Saltsjöbaden was begonnen, hijzelf en Inge-
borg waren er kort daarna komen wonen, maar het scheen te maken te heb-
ben met een scheepslading verrotte rapen en verhongerende kinderen. Ze
hadden zo fel geprotesteerd dat het rellen werden genoemd en daarom was
de landstorm opgeroepen. En hier waren ze nog steeds geplaatst, hoewel de
arbeiders van Saltsjöbaden de volgzaamste van Zweden werden genoemd,
ze waren allemaal in dienst van Wallenberg.

Toen hij tussen rijen tenten het provisorisch aangelegde kazerneterrein
aan de Pålnäsviken op reed, zag hij geen duidelijk aangegeven parkeerplaats
en daarom stopte hij voor de grootste tent met de Zweedse oorlogsvlag en
de vaandels van de landstorm, stapte uit en schoof zijn autobril op zijn
voorhoofd.

Hij wist niet hoe je op een tentdeur moest kloppen en stapte daarom ge-
woon naar binnen in wat inderdaad een soort staftent bleek te zijn. Achter
een rij wankele tafels zaten vier officieren, twee van hen in keurige legeruni-
formen met duidelijke rangonderscheidingstekens die hij niet kon duiden,
hij ging ervan uit dat de dikste in het midden de hoogste baas was, de twee
anderen droegen meer geïmproviseerde militaire kleren. Alle vier keken ze
verbijsterd op en staarden hem vijandig aan.

‘Wie bent u en waarom dringt u hier op deze bruuske wijze binnen?’
vroeg de hoogste baas in het midden. Hij droeg een monocle als een echte
Duitse officier.

‘Ik ben directeur Lauritz Lauritzen, ik kom mij melden voor de militaire
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dienst,’ antwoordde hij. ‘Met wie heb ik de eer te spreken?’
‘Ik ben majoor Von Born. Wees zo goed buiten te wachten tot u geroepen

wordt, directeur Lauritzen!’ beval de hoogste baas.
‘Waar kan ik ondertussen mijn auto parkeren?’ vroeg Lauritz zo onaan-

gedaan als hij kon. Hij kreeg het onbehaaglijke gevoel dat dit allemaal wel
eens niet zo plezierig zou kunnen gaan.

‘Wat bedoelt u, directeur! Bent u hier met de auto gekomen?’
Van pure verbazing liet de majoor zijn monocle vallen. Vermoedelijk een

ingestudeerd gebaar omdat hij hem elegant opving in zijn rechterhand-
palm.

‘Ja, en niet alleen de auto heeft toezicht nodig, ik heb ook een kist cognac
in de kofferbak die misschien beter op een geschikte plek bewaard moet
worden,’ zei Lauritz alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Dat was het natuurlijk helemaal niet. Cognac stond, net als alle sterke-
drank, streng op rantsoen.

De vier officieren staarden hem ongelovig aan.
‘Inspectie!’ beval de majoor en ze kwamen alle vier overeind en mar-

cheerden naar de uitgang. Ze gingen om de auto staan en probeerden er ter
zake kundig uit te zien, een van hen stapte zelfs naar voren en schopte on-
derzoekend tegen een van de voorbanden.

De auto was een Hispano-Suiza, het model van 1917, voor zover Lauritz
wist een van de drie exemplaren in Zweden. De motorkap was zwart, lang
en glanzend, de twee ronde koplampen van messing waren net gepoetst, net
als de omlijsting rond de zilverkleurige grille, vanbinnen had de auto een
bekleding van bloedrood leer.

Lauritz beantwoordde een paar vragen over paardenkrachten en de top-
snelheid voordat hij de kofferbak opende, waarvan hij aannam dat het het
eigenlijke doel van de ‘inspectie’ was, en meteen schaarden de vier officieren
zich om hem heen om de stevige houten kist met in houtwol rustende cog-
nacflessen aandachtig te bekijken.

‘Kapitein Johansson, aangenaam!’ zo stelde degene zich voor van wie
Lauritz inschatte dat hij baas nummer twee was en hij stak zijn hand uit.

Op dezelfde manier stelden de twee laagste bazen zich voor, de land -
stormofficieren.

‘Lauritzen wordt gedetacheerd in de staf!’ beval majoor Von Born.
Het begon de kant op te gaan waarop Lauritz had gehoopt. En dat zette

zich voort nadat de cognackist discreet de staftent binnen was gedragen.
Afdeling 117 van de Landstorm Saltsjöbaden had twee taken, kreeg Lau-

15



ritz te horen toen de majoor hem meenam op een inspectieronde over de le-
gerplaats en langs de bouwplekken, die deel uit bleken te maken van een
project om vijftig meter boven het strand een lange loopgraaf te bouwen.
Bezwete, chagrijnige mannen groeven langs een lijn van bijna honderd me-
ter. Toen Lauritz naar het doel van de bouwactiviteiten vroeg, kreeg hij een
vaag antwoord waar niet meteen een touw aan vast te knopen viel. Hij be-
greep eruit dat in het geval de Russen, ondanks hun revolutie, besloten Zwe-
den aan te vallen, en bovendien juist Saltsjöbaden uitkozen als doel van hun
landingsoperatie, en dan nog net dit strand waar de landstorm was gele-
gerd, alle mannen de loopgraaf zouden bezetten, met de bedoeling de vij-
and uit te schakelen.

Lauritz kon nauwelijks geloven dat deze militaire opdracht serieus be-
doeld was, het kwam hem eerder als een soort placebo voor, zoals zijn
vrouw zou hebben gezegd, een manier om de mannen bezig te houden aan-
gezien ze nu eenmaal volgens de regels onder de wapenen waren geroepen
om hun vaderland te verdedigen.

Er moest nog een andere, serieuzere taak zijn voor afdeling 117 van de
Landstorm Saltsjöbaden.

Die was er ook. Ze moesten de communisten interneren en bewaken, en
met dat oogmerk was de tennishal voor het Grand Hotel wettelijk gevor-
derd als gevangenenkamp. Een discrete inventarisatie van de communisten
in Saltsjöbaden had evenwel uitgewezen dat er maar eentje was, de timmer-
man Gottfrid Lindau. De communist in kwestie zat nu in elk geval geïnter-
neerd in de tennishal en het was nu de taak van de landstorm om hem te be-
waken. Ze patrouilleerden elke drie uur om de beurt rond de tennishal.
Behalve ’s nachts wanneer Gottfrid, tegen de belofte dat hij er niet vandoor
zou gaan, met rust werd gelaten om te lezen en te slapen.

Lauritz kreeg de indruk dat de beperkte aanwezigheid van het commu-
nisme in Saltsjöbaden een beetje een teleurstelling was geweest. Op zijn
minst moesten de tennisspelers van de gemeente zich eraan ergeren dat de
mogelijkheden van de tennishal op deze manier geblokkeerd waren, al was
het dan onder verwijzing naar de veiligheid van het rijk. Maar aan de andere
kant konden de tennisbeoefenaars zich ermee troosten dat het buitensei-
zoen bijna weer zou beginnen.

Hoe dan ook was deze taak, om met een bajonet op je Mauser m/96 ge-
monteerd rond Gottfrid en de tennishal te patrouilleren, een van de aller-
lichtste die je maar kon bedenken.

Dit hield natuurlijk in dat Lauritz, die samen met zijn cognacvoorraad
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bij de staf was ingekwartierd, af en toe de opdracht kreeg om Gottfrid te be-
waken. Het was voor hem des te eenvoudiger omdat hij met zijn eigen auto
naar het Grand Hotel kon rijden.

Hij voelde zich hopeloos belachelijk toen hij voor de eerste keer met zijn
wolfshuid – er was een terugslag in het voorjaarsweer gekomen met kou en
natte sneeuw –, geweer, bajonet en driehoekige hoed rond de tennishal
wandelde op het inmiddels flink uitgesleten patrouillepad. Niet alleen was
de taak in zijn ogen volkomen zinloos en hield die hem van nuttig werk op
zijn kantoor in Stockholm af. Het was bijna nog erger dat je er in die bela-
chelijke uitdossing rond moest lopen en tegelijkertijd geen spier mocht ver-
trekken omdat je respect moest tonen voor de verdediging van het vader-
land.

De tweede keer dat hij aan deze taak zou beginnen, kon hij aanvankelijk
de collega die hij kwam aflossen niet vinden en hij was uitermate verbaasd
toen de zogenaamd gesloten deur van de hoofdingang van de tennishal
openging en er een man in dezelfde uitmonstering als hijzelf, alleen zonder
wolfshuid, naar buiten kwam en naar hem zwaaide. Het was de architect
Westman, ze hadden elkaar maar heel even bij het ontbijt ontmoet en toen
afgesproken om een keer een langer gesprek te voeren over het bouwen van
huizen.

Toen hij verbaasd aan Westman vroeg of het gepast, of zelfs toegestaan
was om de communist zeg maar van binnenuit te bewaken, kreeg hij eerst
alleen een afwerende lach als antwoord, maar na een korte aarzeling kwam
de humoristische verklaring dat bewaking van dichtbij zelfs als veiliger voor
het rijk beschouwd moest worden. Bovendien was Gottfrid een zeer interes-
sante man, even belezen als beleefd. Een beetje gereserveerd misschien,
maar dat was in deze omstandigheden niet onbegrijpelijk. In elk geval kon
je zo naar binnen lopen om hem gedag te zeggen. Gottfrid had niets tegen
gezelschap en dat was ook begrijpelijk aangezien hij daarbinnen de enige
communist was.

Bij de eerste gelegenheid kon Lauritz zich er niet toe zetten kennis te gaan
maken met de communist in de tennishal. Waarom wist hij niet, maar op
een of andere manier kwam het hem zo mogelijk als nog absurder voor dan
rondlopen met je Mauser en driehoekige hoed terwijl je er ernstig en patri-
ottisch uit probeerde te zien. Maar zijn nieuwsgierigheid was gewekt en al-
gauw werd die sterker dan zijn sowieso nogal vage voorstellingen van wat
kon en hoorde tijdens de bewakingsdienst.

Bovendien had hij drie dagen later avonddienst toen de staf de trein naar
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Stockholm had genomen voor een geheime vergadering, die waarschijnlijk
plaatsvond in een van de betere restaurants. En het was nog steeds koud, het
voorjaar liet op zich wachten.

Binnen vond hij de communist in de buurt van het net op het center-
court, vermoedelijk omdat de verlichting daar het best was. Op de tafel voor
de geïnterneerde lagen stapels boeken, een aantal daarvan in het Duits. Lau-
ritz stelde zich voor en legde uit dat zijn collega Westman hem had verteld
dat je naar binnen kon lopen om een praatje te maken. De communist
kwam meteen overeind, gaf hem een hand en ging een stoel halen die hij
naar de tafel trok, daarna gebaarde hij dat Lauritz kon gaan zitten. Lauritz
wist niet goed hoe hij het gesprek moest beginnen en probeerde het ijs te
breken door een zilveren zakflacon met cognac tevoorschijn te halen. Maar
dat haalde niet veel uit omdat de communist geheelonthouder bleek te zijn.

Er volgde een pijnlijke stilte waarin ze elkaar opnamen. Wat Lauritz zich
ook had voorgesteld, waarschijnlijk een grove man met een wilde rode
baard, Gottfrid was in dat opzicht een duidelijke teleurstelling. Hij was vrij
lang maar slank, zijn snor was klein en verzorgd, hij had golvend haar dat
eerder aan dansrestaurants deed denken dan aan tierende menigten in het
Winterpaleis in Petrograd.

Het gesprek kende een trage start.
‘Er was dus maar één communist tussen de drieduizend inwoners van de

gemeente?’ probeerde Lauritz.
‘2826, als er niemand geboren is terwijl ik hier zit,’ verbeterde Gottfrid

hem. ‘Maar verder klopt het, alle anderen hier zijn sociaaldemocraten, dat
wil zeggen iedereen ten noorden van de spoorlijn. Maar daar woon jij vast
niet?’

‘Nee,’ gaf Lauritz toe en hij besloot het tutoyeren te negeren, ‘ik woon op
de Strandpromenaden, nummer 2.’

‘Je bent dus op en top een conservatief.’
‘Ik ben, zoals je hoort, eigenlijk Noors.’
‘Ja, dat hoor ik, maar dat is geen politieke gezindheid.’
‘Mijn vrouw is in elk geval sociaaldemocraat,’ probeerde Lauritz zich er-

van af te maken.
Tot zijn verbazing werkte het. Gottfrid begon meteen te stralen.
‘Ingeborg!’ barstte hij uit. ‘Is de dokter jouw vrouw? Mooie vrouw, dat

moet ik werkelijk zeggen. Nou ja, niet mooi op die manier, op de Strandpro-
menadenmanier, maar een goed mens. Je moet weten dat haar vrijwilligers-
werk in Neglinge buitengewoon wordt gewaardeerd.’
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En daar brak het ijs. Ingeborgs privékliniek aan huis was nog niet van de
grond gekomen, zodat ze nog steeds veel tijd besteedde aan de medische
verzorging van de arme kinderen in Neglinge. Het respect dat ze daarmee
verdiend had, straalde nu onverdiend af op haar man.

Omdat Saltsjöbaden een compleet nieuwe samenleving was, kunstmatig
in het leven geroepen door Wallenberg en zonder enige geschiedenis, kon-
den alle inwoners die elkaar voor het eerst ontmoetten altijd vragen naar de
reden waarom de ander juist hier was terechtgekomen. Het was een even
voor de hand liggend gespreksonderwerp als het weer voor mensen op an-
dere plekken.

Gottfrid, die precies tien jaar jonger was dan Lauritz, was op de zwarte
lijst gekomen na de grote staking van 1909, de strijd die de arbeiders hadden
verloren. Het was een moeilijke tijd omdat je nergens werk kon krijgen als
je op de zwarte lijst stond. De politie had de arbeidsbureaus voorzien van
allerlei lijsten. Na zes zware jaren had hij gehoord over de timmerfabriek
in de Moranviken in Saltsjöbaden. In het begin klonk het niet zo aantrekke-
lijk, wie wilde er nu verhuizen naar Wallenbergs privédierentuin? Maar als
werkloze kon je niet kieskeurig zijn, en de eigenaar van de timmerfabriek,
Axel Andersson, was geen lid van de werkgeversvereniging en gaf niets om
zwarte lijsten zolang je maar een goede timmerman en nuchter was. Nu
woonde Gottfrid met vrouw en kind in een eenkamerwoning in Neglinge.
En ja, zijn broer sliep op de bank in de keuken omdat hij geen dak boven zijn
hoofd had. Maar dat zou vanzelf wel goed komen.

Lauritz had alleen vage verhalen gehoord over de grote staking van 1909.
In die tijd woonde hij nog in Bergen en hij wist ook niet wat zwarte lijsten
waren. Als werkgever, want hij moest toegeven dat hij dat was, had hij nooit
conflicten met arbeiders gehad. Het was een kwestie van de juiste voorman-
nen vinden, degelijke kerels op wie zowel hijzelf als de arbeiders konden
vertrouwen. De voormannen stelden ook zelf de contracten op. De beste
voorman die hij ooit had gehad was trouwens een spoorwegarbeider die Jo-
han Svenske heette, als dat hem iets zei.

Dat was niet zo, maar Gottfrid vond Lauritz’ verhaal over wat hij ‘een
merkwaardige vorm van klassensamenwerking’ noemde, heel interessant.
Hij barstte uit in een spervuur van enthousiaste vragen.

Had Lauritz nooit problemen gehad met stakende arbeiders? Zelfs geen
wilde staking? Onderhandelde hijzelf of deden de voormannen dat direct
met de vakbond? Wie besliste er over ontslagen, hijzelf of de voormannen?

Lauritz voelde zich opgelaten, dit waren vragen waar hij nooit over na
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had gedacht. In de bouwwereld nam het aantal werknemers de hele tijd toe
of af in samenhang met de conjunctuur en lokale variaties. Op dit moment
ging het behoorlijk slecht in Zweden maar iets beter in Noorwegen. Dus
moest je een kleine groep vaste werknemers met een maandloon hebben,
die op hun beurt zelf personeel moesten aannemen of ontslaan op basis van
het aantal bestellingen dat binnenkwam of werd geannuleerd.

Gottfrid zag er bedachtzaam uit, maar besloot toch van gespreksonder-
werp te veranderen.

En hoe was Lauritz in Saltsjöbaden beland, kende hij Wallenberg mis-
schien?

Ja, dat deed hij, gaf Lauritz toe. Maar hij was in Stockholm terechtgeko-
men omdat ze Bergen moesten verlaten. Dat was een treurige geschiede-
nis die natuurlijk met de oorlog te maken had. Zijn vrouw Ingeborg was 
per slot van rekening Duits, dat wist Gottfrid misschien al als ze elkaar in 
Neglinge hadden ontmoet?

Nee, Gottfrid was ervan uitgegaan dat ze net als Lauritz Noors was, zo
klonk het in elk geval.

Ja, maar ze was dus Duits, ging Lauritz verder met zijn verhaal. En dat
hield in dat hun kinderen half Noors en half Duits waren. In het begin van
de oorlog betekende dat nog niets. Maar nadat Duitsland was begonnen
met de onbeperkte duikbootoorlog kwamen er steeds meer zeelui om het
leven in de Noorse handelsvloot en dat was een harde slag voor een scheep-
vaartstad als Bergen. En toen was het niet meer zo makkelijk om Duits te
zijn in Bergen, zoals zijn vrouw, of om, zoals hijzelf, beschouwd te worden
als een Duitsgezinde.

Eerst verdwenen hun vrienden. Daar hadden ze misschien nog wel mee
kunnen leven, dat zou na de oorlog waarschijnlijk wel weer goed komen.

Maar toen hun zoon Harald naar school begon te gaan, gebeurde er iets
verschrikkelijks. Hij was bijna doodgeslagen door zijn klasgenoten en had
bijna het zicht in zijn linkeroog verloren, had daarin nog steeds verminderd
zicht. De jongen had een trauma opgelopen, ja dat was de terminologie van
Ingeborg, een soort diepe shock waardoor hij totaal ophield Noors te pra-
ten. En toen was het natuurlijk tijd om te vertrekken. Het bedrijf had een
kantoor en een paar panden in Stockholm, dus daar vertrokken ze, min of
meer halsoverkop, naartoe.

En er was nog iets anders, iets wat de familie niet zo hard had getroffen
maar hemzelf wel. Hij had een wedstrijdzeilboot in de grootste jachtklasse,
het enige voorwerp waarvan hij had gehouden en waarvan hij had gedacht
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dat hij er nooit afstand van zou doen. Een paar schooljongens hadden hem
in brand gestoken, het enige wat ervan resteerde, was een half verbrande
helmstok.

Saltsjöbaden werd het, ja. In Stockholm ontmoette hij Wallenberg, die
vertelde over zijn project om de moderne droomsamenleving aan zee te
bouwen. Het kwam hem toen al voor als een enorme mogelijkheid en dat
was nog steeds zo. Een veel gezondere omgeving voor de kinderen en toch
was het met de trein maar een halfuur naar de stad.

Tja, zo was hij ongeveer in Saltsjöbaden terechtgekomen. Op het eerste
gezicht leek het misschien iets totaal anders dan wanneer je hiernaartoe
moest gaan op grond van zo’n zwarte lijst, maar misschien was dat verschil
niet zo groot. Lauritz en zijn gezin moesten hiernaartoe gaan op grond van
de haat tegen Duitsers. En die haat bestond hier niet. Zweden was juist op de
hand van Duitsland en had een Duitse koningin, hier hadden de kinderen
niets te vrezen op school.

Gottfrid Lindau had heel aandachtig geluisterd zonder hem te onderbre-
ken door vragen te stellen. Misschien begreep hij, dacht Lauritz, dat de ge-
vluchte Bergse ingenieur dit nooit eerder aan iemand had verteld, in elk ge-
val niet op zo’n bondige manier. Het leek alsof hij het ook voor zichzelf
samenvatte, een onverwachte biecht voor een totaal onbekende timmer-
man die bovendien een geïnterneerde communist was. In zo’n situatie
moest je iemand niet onderbreken.

‘Hoe gaat het nu met de jongen op school, ik neem natuurlijk aan dat hij
naar de Tattbyschool gaat en niet naar de gratis school in Neglinge, maar
hoe gaat het met het Noors?’ vroeg Gottfrid na een lange, bedachtzame stil-
te.

‘Hij spreekt Zweeds,’ zei Lauritz, die begon te stralen. ‘Ik denk soms te
horen dat het een beetje Zwoors is, maar hij heeft er op school veel lof voor
gekregen.’

‘Weet je dat we hier in Saltsjöbaden de beste scheepswerf van Zweden
hebben?’ vroeg Gottfrid, die ook opgelucht leek te zijn dat de donkere wolk
boven het gesprek zo snel was verdwenen.

‘Nee,’ zei Lauritz, ‘dat wist ik niet. Of nu ik erover nadenk... het kan zijn
dat ik zoiets gehoord heb, maar boten en Zweden... wat voor boten dan?’

‘Zeilboten, wedstrijdzeilboten. Plyms Werf in Neglinge, ik denk dat je er
een keer langs moet gaan. Ik weet waar ik het over heb.’

‘Hoezo, weet je iets van wedstrijdzeilen?’
‘Nee, even weinig als van golf of tennis. Maar ik ben timmerman, heb
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